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Information från förvaltningen
Organisation Alströmergymnasiet 2019/2020
Tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet och individanpassning vid
gymnasial vuxenutbildning
Uppföljning av åtgärdsplan för säkerhet inom utbildningsförvaltningen
Verksamhetsberättelse Integrationsavdelningen
Reviderad plan för studie- och yrkesvägledning i Kultur- och
utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun
Handlingsplan Arbetsmarknadsenheten (AME )
Justering av budget
Caféverksamhet i Nolhaga Parkbad
Utredning Ishall
Avtal med Gräfsnäs slottspark ideell förening
Fyllnadsval till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-2022
Meddelanden till kultur- och utbildningsnämnden
Anmälan av delegationsbeslut
Övriga frågor
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§ 36

Information från förvaltningen
Anneli Schwartz, förvaltningschef
A/ Nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsendet, 18 punktsprogram
B/ Incident Nolhaga Parkbad, information om säkerhetsrutiner i Nolhaga Parkbad lämnades
C/ Ny organisation för Utbildningsverksamheten
D/ Reviderade öppettider meröppet på huvudbiblioteket
E/ ICDL-projektet, besök av Zambia
F/ Verksamhet i Nolhaga slott samt invigning av utställning den 4 maj
G/ Konceptet "Strax utanför Göteborg", samverkan mellan Västsvenska turistrådet, Göteborg
och Company och Västtrafik
H/ I maj flyttar Turistverksamheten in i Nolhaga slott, info point
I/ Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter 2019
Martin Larsson, controller
J/ Grundläggande granskning 2018, revisionsrapport från kommunens revisorer
Julia Mårtensson, verksamhetschef och Martin Larsson controller
K/ Handlingsplan Arbetsmarknadsenheten
Anneli Schwartz, förvaltningschef
L/ Föredragning av beslutsärenden
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§ 37 2019.153 KUN

Organisation Alströmergymnasiet 2019/2020
Ärendebeskrivning
Vid Alströmergymnasiet i Alingsås kommun finns i mars månad sammanlagt 1 154 elever
och av dessa går 1 008 nationella program. Med nedanstående förslag för preliminär
antagning kommer antalet elever på nationella program öka till ca 1 100 läsåret 2019/2020.
Förslaget nedan har tagit hänsyn till söktryck, lokaler, lärarbehörigheter och ekonomi.
Gymnasievalsansökan inom Göteborgsregionen (GR) avslutades den 1 februari 2019.
Tidsplan för gymnasieantagning för läsår 2019/2020 är som följer:

1 febr Gymnasievalet stänger för elev
20
mars

Kultur- och utbildningsnämnden sammanträder för beslut om platser
till preliminärantagningen

27
mars

Inloggning till Indra stängs inför preliminärantagning

9 april Preliminärantagning klar
13 maj

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om platser till
slutantagningen

17 maj Sista dag att lägga ner utbildning/program
3 juni

Gymnasievalet stänger för studie- och yrkesvägledare

12 juni Slutantagning. Platserna ska vara klarmarkerade senast kl. 10.00
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 mars angett följande:
I förhållande till ursprungligt platsantal föreslås justeringar. Dessa framgår av kolumnen
”Förslag platsantal till preliminärantagningen”. I siffrorna ingår elever innanför och utanför
GR-området, likaså elever som sökt till någon av Alströmergymnasiets NIU-utbildningar.
Andrahandsmottagande elever finns inte med förrän senare i processen. Efter
preliminärantagningen kan förvaltningen se hur många elever som eventuellt kommit in i
andra hand. Simuleringen är gjord 5 mars 2019 och utifrån denna simulering lämnas följande
förslag på organisation:

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-03-20

Inför läsårsstart
Förslag platsantal
2019/2020 fördelar Ursprunglig
Förstahandsva Förstahandsva Frisö till preliminärsig ansökningarna
t platsantal
enligt följande:
antagningen2019/202
l behöriga
l obehöriga
k
2019/2020
0
Program
Barn- och fritid

15

11

6

14

Bygg- och
anläggning och
lärling

24

13

17

24

Ekonomi

84

74

7

84

El- och energi

26

16

3

26

Estet/Dans

10

2

1

6

Estet/Musik

20

21

1

24

Handel/admin

24

13

10

25

Humanistiska

12

2

0

0

Naturvetenskap

50

25

3

30

Restaurang- och
livsmedel

10

8

1

10

Samhällsvetenska
71
p

51

6

82

Teknik

43

5

82

4

10

14

84

Vård- och omsorg 15
Summa:

455

421

Ansökningsstatistiken visar endast två sökande till humanistiska programmet som utifrån ett
ekonomiskt perspektiv och svårigheter att rekrytera språklärare inom GR föreslås att läggas
vilande. De elever som önskar studera vid ett humanistiskt program har den möjligheten
genom GR:s antagning (Kitas gymnasium, Göteborg, och Schillerska gymnasium,
Göteborg).
Justerandes sign
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Inför slutantagningen genomförs ytterligare ett antal simuleringskörningar för att kunna
säkerställa platsantalet per program. Förvaltningen analyserar därmed kontinuerligt
platsantalet och gör justeringar utifrån genomförda simuleringar. Den 12 juni kl. 12.00 ska de
sista justeringarna vara gjorda inför slutantagningen och inrapporterade till GR. Kultur- och
utbildningsnämnden kommer därmed att behöva besluta om att ge ordförande får i uppdrag
att besluta i frågan då ordinarie sammanträde genomförs 18 juni.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 13
mars § 10.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att humanistiska programmet läggs vilande läsåret
2019/2020.
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till platsantal till
preliminärantagningen för läsåret 2019/2020.
Beslut om platsantal till slutantagningen för läsåret 2019/2020 fattas genom ordförandebeslut
senast 10 juni 2019.
Expedieras till
Alströmergymnasiet
Göteborgsregionens kommunalförbund
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§ 38 2019.043 KUN

Tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet och individanpassning vid
gymnasial vuxenutbildning
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap 19 § skollagen (2010:800) genomfört en tematisk
kvalitetsgranskning av flexibilitet och individanpassning inom kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå i Alingsås kommun. Syftet med den tematiska kvalitetsgranskningen av
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är att granska om elever som studerar
teoretiska kurser erbjuds en flexibel och individanpassad utbildning och undervisning.
Under perioden 17-27 september 2018 genomfördes intervjuer med elever, studie- och
yrkesvägledare, lärare, ansvarig för verksamheten hos enskild utbildningsanordnare, rektor
samt representant för huvudman. Den verksamhet Skolinspektionen granskat bedrivs av
Hermods då den gymnasiala delen av vuxenutbildningen i Alingsås sker genom
entreprenadavtal med Hermods (2016.159 UN).
I Skolinspektionens beslut bedöms att Alingsås kommun och ansvarig rektor i vissa
avseenden skapar förutsättningar för att eleverna får en flexibel och individanpassad
utbildning. I beslutet lyfter Skolinspektionen fyra identifierade utvecklingsområden:
studieavbrott, kompetensutveckling, individanpassad undervisning samt individuella
studieplaner. Huvudmannen ska senast den 19 april 2019 redovisa till Skolinspektionen vilka
åtgärder som har vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena.
Inom nuvarande avtalsperiod med Hermods, som löper från 2017-01-01 till 2020-12-31,
kommer huvudmannen att säkerställa en tydlig uppföljning av de identifierade
utvecklingsområdena. Utifrån skolinspektionens beslut kommer samtliga områden att
beaktas när en ny upphandling görs och avtal tecknas efter avtalsperiodens slut. De åtgärder
som beskrivs nedan kommer att genomföras under vår och höst 2019. Åtgärderna nedan är
beslutade av kultur och utbildningsnämnden, Alingsås kommun.

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 mars angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen har utifrån Skolinspektionens beslut analyserat de
konstaterade utvecklingsområdena och presenterar åtgärder i varje område. Nedan följer en
sammanfattning av åtgärderna.
1. Studieavbrott
Huvudmannen och rektorn behöver följa upp och analysera orsaker till studieavbrott i
gymnasiala och teoretiska kurser med avsikt att vidta åtgärder för att skapa en flexibel och
individanpassad utbildning (Skolinspektionens beslut 2018-10-19)
Under nuvarande avtal kommer rektor och huvudman att följa upp och analysera orsaker till
Justerandes sign
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studieavbrott på gymnasial nivå. Detta görs genom att de elever som väljer att avbryta sina
studier ges möjlighet att svara på enkät om skäl till avbrott. Enkäter kommer att skickas ut
systematiskt första vardagen i april, augusti, oktober och januari.
När ny upphandling och avtal avseende distanskurser tecknas kommer uppföljningen av
orsak till studieavbrott att åläggas utbildningsanordnaren att följa upp och rapportera till
rektor kontinuerligt.
2. Kompetensutveckling
Huvudmannen och rektorn behöver säkerställa att lärarna vid Hermods vid behov får
kompetensutveckling inriktad mot vuxnas lärande och hur undervisningen kan
individanpassas (Skolinspektionens beslut 2018-10-19).
Huvudmannen har lyft frågan avseende vikten av kompetensutveckling med Hermods. I
kommande avtal ska detta förtydligas i syfte att säkerställa att lärare som är anställda hos en
utbildningsanordnare på entreprenad erhåller kompetensutveckling riktad mot vuxnas
lärande. Hermods har för huvudmannen i februari 2019 redogjort kompetensutveckling som
genomförts samt plan för kommande kompetensutvecklingsinsatser. Uppföljning från
Hermods kommer att ske skriftligen samt efterföljande intervju med Hermods en gång per år.
Uppföljning till huvudman sker i mars/april varje år enligt av nämnden antagen plan för
systematisk kvalitetsarbete samt årshjul (UN 2018-09-19 §61) , bilaga 1-3.
3. Individanpassad undervisning
Huvudman och rektor behöver ge förutsättningar för lärande på Hermods att planera och
genomföra en undervisning som är anpassad efter elevernas förutsättningar och behov. I det
ingår att se till att undervisningen inte i alltför hög grad bygger på självstudier
(Skolinspektionens beslut 2018-10-10).
Granskningen visar att undervisningen hos Hermods sällan anpassas efter de enskilda
elevernas förutsättningar och behov. Detta då kurserna på Hermods är standardiserade och
planeras centralt med tillhörande studieguide och med tillhörande uppgifter. Kurserna görs
tillgängliga genom en digital lärplattform, Hermods Novo. I kommande avtal kommer
individanpassad undervisning att förtydligas i syfte att säkerställa att huvudman och rektor
kan ge förutsättningar för en undervisning som i högre grad är anpassad efter elevernas
förutsättningar och behov.
Utifrån nuvarande avtal kommer uppföljning med Hermods att ske via avstämningsmöten två
gånger per år i syfte att säkra vikten av individanpassad undervisning. I syfte att skapa
förutsättningar för än mer individanpassad undervisning har detta lyfts vid ett möte med
Hermods i februari 2019. Mötet fokuserade och aktualiserade frågor kring individanpassning
utifrån elevens individuella studieplan, förutsättningar och behov.
4. Individuella studieplaner
Rektorn behöver säkerställa att lärare på Hermods tar del av elevernas individuella
studieplaner och att dessa används när lärarna planerar och genomför undervisningen. Detta
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så att undervisningen anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov
(Skolinspektionens beslut 2018-10-10).
Rektor har säkerställt att lärare på Hermods får tillgång till elevens individuella studieplan
genom att Hermods gör om innehållet i moment ett i samtliga kurser så eleven därmed
bifogar sin individuella studieplan till sin undervisande lärare. På så sätt får undervisande
lärande i början av kursen en mer individanpassad förståelse för den enskilda elevens behov
och förutsättningar. Detta kommer att kontrolleras via stickprov två gånger per år varvid
redovisning till huvudman kommer att ske i mars/april och september enligt av nämnden
antagen plan för systematiskt kvalitetsarbete.
Arbetsutskottet för Utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 13
mars § 11.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens skrivelse till Skolinspektionen och
översänder till detta till Skolinspektionen som svar från Kultur- och utbildningsnämnden.
Expedieras till
Skolinspektionen
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§ 39 2019.010 KUN

Uppföljning av åtgärdsplan för säkerhet inom utbildningsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Den 18 april 2018 beslutade dåvarande Utbildningsnämnden om en åtgärdsplan för säkerhet
inom utbildningsförvaltningen, UN § 33/2018. Åtgärdsplanen ska återrapporteras och följas
upp av nämnden en gång i kvartalet.
Förvaltningen har i bilagt dokument kommenterat hur arbetet med beslutade åtgärder för
säkerhet fortlöper i verksamheterna.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 13
mars § 12.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner återrapportering av åtgärdsplan för säkerhet
inom Alströmergymnasiet, Campus Alingsås och Integrationsavdelningen.
Expedieras till
Alströmergymnasiet
Campus Alingsås
Integrationsavdelningen
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§ 40 2019.174 KUN

Verksamhetsberättelse Integrationsavdelningen
Ärendebeskrivning
Integrationsavdelningen har att inför kultur- och utbildningsnämnden presentera sin
verksamhetsberättelse för 2018. Verksamhetsberättelsen beskriver integrationsavdelningens
arbete utifrån uppdraget, viktiga händelser och aktiviteter under året, mottagande och
boende samt samarbeten inom och utom kommunala förvaltningar.
Verksamhetsberättelsen biläggs tjänsteskrivelsen.
Arbetsutskottet för Utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 13
mars § 13.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner Integrationsavdelningens upprättade
verksamhetsberättelse 2018.
Expedieras till
Integrationsavdelningen
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§ 41 2019.167 KUN

Reviderad plan för studie- och yrkesvägledning i Kultur- och
utbildningsförvaltningen, Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Plan för studie- och yrkesvägledning (UN 2016-11-12 § 85) har reviderats i syfte att
säkerställa en likvärdig vägledning för främjandet av elevers och kommuninvånares val
gällande studier och yrken. Planen omfattar studie- och yrkesvägledande aktiviteter för
gymnasie- och vuxenutbildning. Planen revideras vid behov och är ett levande dokument
med utrymme för flexibilitet och förändringar och den ska användas som ett instrument för de
olika skolformerna i deras arbete med studie- och yrkesvägledning.
Skollag, läroplaner samt Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning ligger till
grund för upprättad plan.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 mars angett följande:
Betydelsen av en hög kvalitet av studie- och yrkesvägledning för att ge elever förutsättningar
och förmåga att inför framtida studie- och yrkesval växer i takt med att utbudet av
utbildningar och yrkesinriktningar blir allt fler och mer svåröverskådliga. Betydelsen av
studie- och yrkesvägledning i undervisningen blir allt viktigare då eleverna behöver ökade
kunskaper om det framtida arbetslivet i syfte att kunna göra medvetna studie- och yrkesval. I
läroplaner och skolverks allmänna råd om studie- och yrkesvägledning framgår att rektor ger
riktlinjer och förutsättningar för att studie- och yrkesvägledning blir ett uppdrag för hela
skolan. Det är rektor, lärare, studie- och yrkesvägledare samt skolans övriga personal
tillsammans som ger eleverna goda förutsättningar för att kunna göra väl underbyggda
studie- och yrkesval, s.k. valkompetens.
Planen för studie- och yrkesvägledning har reviderats och kompletterats med fler aktiviteter
inom det vida perspektivet, förtydligande om insatsen bidrar till studie- och yrkesvägledning
inom det snäva eller det vida perspektivet. Även vilken yrkesgrupp som är ansvarig för att
insatsen genomförs. Vidare har planen kompletterats med mål och indikatorer samt
fokusområden där det framgår att varje skolenhet ska ha en handlingsplan för studie- och
yrkesvägledning som utgår från den gemensamma och av nämnden antagna planen för
studie- och yrkesvägledning. Planen, som omfattar såväl gymnasie- som vuxenutbildning,
kommer att vara en integrerad del i undervisningen.
Arbetsutskottet för Utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 13
mars § 14.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner reviderad plan för studie- och yrkesvägledning.
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Expedieras till
Verksamhet Utbildning
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§ 42 2019.175 KUN

Handlingsplan Arbetsmarknadsenheten (AME )
Ärendebeskrivning
Enligt Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 ska en omdedelbar
anpassning till fördelning av tilldelad budget gällande Arbetsmarkandsenhetens verksamhet
genomföras och en handlingsplan utarbetas.
En anpassning av verksamheten har påbörjats i relation till både personal och verksamhet
för att möta den ekonomiska ramtilldelningen. För att säkerställa personalens arbetsmiljö har
det parallellt med iscensatta anpassningar förts en dialog med personalgruppen i olika forum.
Arbetsplatsträffar, lokal samverkansgrupp (2019-01-31) och individuella dialoger har
genomförts. En risk- och konsekvensanalys genomfördes 2019-02-13 för att säkerställa att
en sund arbetsbelastning och att anpassningar genomförs med relevans för verksamheten.
En handlingsplan för att anpassa verksamheten i enlighet med flerårsstrategin behöver
arbetas fram.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 18 mars angett följande:
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på handlingsplan för att anpassa verksamheten med
en rad åtgärder. I denna handlingsplan anger förvaltningen att en anpassning om 5,5 mkr
krävs. Till dags dato har anpassningar om 2,5 mkr genomförts. I handlingsplanen anger
förvaltningen att framtida åtgärder av såväl tillfällig som permanent karaktär behöver
genomföras.
Ärendet har behandlats vid arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad §
15 samt vid utskottet för kultur, turist och evenemang och anläggning och fritid § 9.
Handlingsplanen biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Handlingsplanen fastställs och följs upp och revideras vid vår- och delårsbokslut.
Protokollsanteckning
Birgitta Larsson (S) vill lämna följande protokollsanteckning:
Vi vill att förvaltningen rapporterar hur verksamheten vid AME fortlöper. Rapporten ska
lämnas vid varje nämndsammanträde.
Expedieras till
Verksamhetschef Julia Mårtensson, controller Martin Larsson
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§ 43 2019.087 KUN

Justering av budget
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 12 december 2018 § 226 kommunens flerårsstrategi
2019-2021. Utifrån kommunfullmäktiges beslut ska kultur- och utbildningsnämnden besluta
om flerårsstrategi för 2019-2021.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 februari om flerårsstrategi för 2019-2021
inklusive fördelning av kommunbidrag mellan nämndens olika verksamheter och
kontogrupper. Denna fördelning behöver enligt förvaltningen justeras i mindre omfattning.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 mars angett följande:
I nämndens beslutade budgetramar hade intäkter för interkommunal ersättning budgeterats
på 13 mkr. Detta speglar inte det prognostiserade elevtal för läsåret 2019/2020 på
Alströmergymnasiet. Justeringen berör därmed en intern omfördelning av medel inom
Alströmergymnasiet där intäkter för inresande elever har höjts med 2 mkr, det vill säga till 15
mkr.
Intäktshöjningen medför att ram kan flyttas till gymnasiets verksamheter och fördelas på
personalkostnader och inventarier inför höstterminens förväntade volym- och
kostnadsökning.

Beslutad budget, KUN § 23
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Förslag till korrigerad budget

Arbetsutskottet för Utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 13
mars § 13 och utskottet för kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid har
behandlat ärendet den 13 mars § 10.
Beslut
Förvaltningens justerade förslag till flerårsstrategi 2019-2021 godkänns.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 44 2019.177 KUN

Caféverksamhet i Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Den 4 mars 2019 öppnade nya Nolhaga Parkbad. Under oktober 2018 startade förvaltningen
en upphandling av tjänstekoncession för att driva caféverksamheten i parkbadet. Efter
tilldelningsbeslut tackade leverantören nej till att driva caféverksamheten.
Med anledning av uppkommen situation driver förvaltningens Arbetsmarknadsenhet
caféverksamheten där målgruppen nyanlända och elever vid Alströmergymnasiets
introduktionsprogram praktiserar. Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 februari
2019, § 25, att ansöka om medel ur flyktingfonden för att kunna bibehålla en koordinator för
att handleda målgruppen fram till årsskiftet 2019/2020. Förvaltningen har upphandlat
produkter som säljs i Nolhaga Parkbads café med avtal till 2019-12-31.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 15 april angett följande:
Kommunens upphandlingsenhet bedömer att upphandlingsprocessen behöver påbörjas i
april för att kunna teckna avtal med leverantör med start 2020-01-01 då nuvarande
leverantrösavtal löper ut. Kultur- och utbildningsnämnden har nu att besluta om förvaltningen
ska påbörja en ny tjänstekoncessionsupphandling eller fortsätta driva caféverksamheten vid
Nolhaga Parkbad som en arbetsplats för arbetsträning i förvaltningens regi.
Kultur- och utbildningsförvaltningen lämnade muntlig information i ärendet vid Kultur- och
utbildningsnämndens arbetsutskott för utbildning, integration och arbetsmarknad den 13
mars, § 17 samt vid utskottet för kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid §
11.
Förslag till beslut enligt tjänsteskrivelse daterad den 15 april (huvudförslaget):
Kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja
tjänstekoncessionsupphandling av caféverksamheten i Nolhaga Parkbad i syfte att leverantör
ska vara på plats 2020-01-01.
Yrkande
Birgitta Larsson (S), Jan-Erik Gustavsson (S), Moheeb Jouda (S), Håkan Stern (S), Jan
Gustafsson (V) och Ann Lindberg (V) lämnar följande yrkande:
"Vi yrkar på att driften av cafeterian på nolhaga parkbad ska fortsätta att drivas av
arbetsmarknadsenheten utifrån uppdraget i flerårsstrategin när det gäller privat kommunal
samverkan (PKS) samt att det väl stämmer med arbetsmarknadens strategi för att förbereda
de som står utanför arbetsmarknaden till att komma i arbete. Driften av cafeterian på
Nolhaga park skapar också en bra integrationsbefrämjande åtgärd vilket nämnden har ett
tydligt uppdrag att arbeta med."
Jonatharn Bessou (M) yrkar bifall till huvudförslaget.
Beslutsgång under sammanträdet
Justerandes sign
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Ordföranden ställer proposition på huvudförslaget mot Birgitta Larssons (S) m fl yrkande och
finner att huvudförslaget vunnit bifall.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs.
Ja-röst för bifall till huvudförslaget
Nej-röst för bifall till Birgitta Larssons (S) m fl yrkande
Ja

Nej

Birgitta Larsson (S)

x

Jan-Erik Gustavsson (S)

x

Moheeb Jouda (S)

x

Håkan Stern (S)

x

Philip Perdin (M)

x

Jonathan Bessou (M)

x

Ali Said (C)

x

Elof Dimenäs (L)

x

Annika Stenberg (C)

x

Jan Gustafsson (V)

x

Ann Lindberg (V)

x

Otto Stryhn (SD)

x

Anne Gunnevik (L)

x

Avstår

Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster har kultur- och utbildningsnämnden beslutat att
anta huvudförslaget

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att påbörja
tjänstekoncessionsupphandling av caféverksamheten i Nolhaga Parkbad i syfte att leverantör
ska vara på plats 2020-01-01.
Justerandes sign
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Reservation
Birgitta Larsson (S), Jan-Erik Gustavsson (S), Moheeb Jouda (S), Håkan Stern (S), Jan
Gustafsson (V) och Ann Lindberg (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna
yrkandet.
Expedieras till
Verksamhet Anläggning och fritid
Upphandlingsenheten
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§ 45 2019.176 KUN

Utredning Ishall
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun (KF 201812-12 § 226) att ge kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell
tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta.
Frågan om en ny ishall har tidigare behandlats av dels kultur- och fritidsnämnden och dels
kommunstyrelsen. Kultur-och fritidsförvaltningen presenterade vid kultur- och
fritidsnämndens sammanträde den 21 mars 2016 § 11 en samlad översyn av projektet ”Is
och gräs”. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i samband med denna översyn att förslå
kommunstyrelsen att ge Fabs AB i uppdrag att ta fram en enkel ritning, ett kostnadsförslag,
samt en tidsplan för genomförandet av om- och nybyggnad av två ishallar i Nolhaga enligt
kultur- och fritidsnämndens utredning.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott gav den 17 oktober 2016, § 40, kultur- och
fritidsförvaltningen i uppdrag att ta kontakt med Fabs AB för att ge dem i uppdrag att ta fram
en enkel ritning, ett kostnadsförslag, samt en presentation av en möjlig tidsplan för
genomförandet av två ishallar i Nolhaga enligt kultur- och fritidsnämndens utredning.
Därefter har kommunstyrelsen (KS 2017-03-06 § 46) behandlat ärendet om ny ishall. I detta
ärende framkom att det i första skedet är en fråga för kommunstyrelsen och inte kultur- och
fritidsnämnden då ishallen fanns som en investering i Tillväxtprogram 2017-2026.
Kommunstyrelsen beslutade då att ge kommunledningskontoret i uppdrag att beställa
detaljplanelagd mark av samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte att upphandla hyreskontrakt
av en ishall. Efter detta har, vilket beskrivs ovan, kultur- och utbildningsnämnden och
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för
ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en
isyta.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 mars angett följande:
Förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med VD för
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef och ekonomichef
påbörjat processen för att ta fram en plan. Vid detta möte gjordes bedömningen att den
nuvarande ishallens lokalisering i Nolhaga inte utgör en möjlig plats för en ny ishall eller en
ombyggnation av befintlig.
Kultur- och utbildningsförvaltningen anser därför att andra geografiska områden bör utredas
som lämplig lokalisering av nya ishallar. Tidigare har Tomteredsområdet utretts men är inte
tillgängligt ur ett geografiskt (utanför tätorten) och trafikmässigt perspektiv. Mot bakgrund av
detta söker förvaltningen ett mer centralt och tillgängligt läge vilket även är viktigt ur ett
besöksnäringsperspektiv. Tillväxtavdelningen har med stöd av exploateringsavdelningen
föreslagit att bland annat de geografiska områdena Savannen, Lyckanområdet och Bolltorps
Justerandes sign
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industriområde utreds för det nya ishallsområdet men även att andra områden kan komma i
fråga efter samhällsbyggnadsförvaltningen genomlyst möjligheter.
För att kunna ta fram en plan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut har
förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen i samråd med VD för
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef och ekonomichef
tagit fram en plan för fortsatt hantering av ärendet. Följande punkter behöver därför
fastställas.
1. Definiera behovet
I tidigare utredningar har det diskuterats etablering av två isytor. Svenska Ishockey förbundet
har tagit fram skriften ”Bygga ishall” och utgör ett faktaunderlag för de intressenter som ska
bygga nya ishallar som leder till att hallarna passar till den verksamhet som planeras. I de
nya ishallarna ska också andra verksamheter så som konståkning bedrivas. Svenska
Ishockey förbundet anger att det finns tre olika typer av hallar: evenemangsarena, publikhall
och träningshall. Därför bör syftet och behovet med hallarna tydligt framgå som ett första
steg.
2. Ekonomisk beredning samt framtagande av detaljplan
Ärendet kräver en ekonomisk beredning och ett framtagandet av detaljplan för möjlig
placering. Därför är det av vikt att en projektledare tillsätts som håller i dessa processer.
Ishallsprojektet innebär att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att utreda alternativa
och lämpliga platser för ny placering av två ishallar.
3. Samhällsstrategisk grupp
Den centrala samhällsstrategiska gruppen bör involveras i dessa frågor i syfte att påskynda
ärendets gång och säkerställa processen.
4. Tidsplan
Ovan angivna punkter ska mynna ut i en tidsplan där behov, ekonomiska aspekter samt
lämplig mark för upplåtande av två isytor tydligt definieras.
Utifrån detta fyrapunktsprogram anser kultur- och utbildningsförvaltningen att
kommunstyrelsen behöver vidta de åtgärder som krävs för att processen ska kunna fortsätta.
Utskottet för kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid har behandlat ärendet
den 13 mars § 13.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och översänder
fyrapunktsprogrammet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning och ställningstagande i
ärendet.
Justerandes sign
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Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 46 2019.172 KUN

Avtal med Gräfsnäs slottspark ideell förening
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden har verksamhetsansvaret för den fritids- och
kulturverksamhet som bedrivs i parken. Under 2018 bedrev Gräfsnäs slottspark ideell
förening, på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden (beslut den 18 december 2017, § 90)
verksamhet i parken som inte rörde frågor om markskötsel. Sådan verksamhet var
exempelvis öppethållande av slottsruinen, guidade visningar och på det stora hela ansvara
för värdskapet på plats. Denna överenskommelse behöver nu förnyas inför år 2019.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 mars angett följande:
Förvaltningen har haft möte med föreningen vilket har mynnat ut i ett förslag till
överenskommelse mellan kultur- och utbildningsnämnden och Gräfsnäs slottspark ideell
förening.
Förvaltningen föreslår bland annat i överenskommelsen att föreningen fortsätter att få i
uppdrag att ansvara för värdskapet på plats i parken vid olika arrangemang och uthyrningar
samt att en utställning uppförs i parken under 2019. I samarbete med kultur- och
utbildningsförvaltningens lokalbokning ska föreningen organisera arbetet med bokningar i
parken.
För detta tilldelas föreningen 280 000 kronor i föreningsbidrag. Av dessa bidrag ska 30 000
kronor gå till upprättande av utställningen i parken. Enligt överenskommelsen ska föreningen
bland annat också ansvara för guidning i parken och slottsruinen i egen regi eller i samarbete
med kultur- och utbildningsförvaltningen. Därutöver ska föreningen ansvara för att minst två
familjearrangemang genomförs i parken med särskilt ansvar den 6 juni vid Sveriges
nationaldag.
Överenskommelsen daterad den 5 mars biläggs in sin helhet till tjänsteskrivelsen.
Utskottet för kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid har behandlat ärendet
den 13 mars § 12.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att tilldela Gräfsnäs slottspark ideell förening
280 000 kr i föreningsbidrag för 2019. Av dessa medel ska 30 000 kronor gå till upprättandet
av en utställning i parken under 2019.
Utbetalning av medel kan ske under förutsättning att föregående projekt har slutredovisats.
Expedieras till
Gräfsnäs slottspark ideell förening
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§ 47 2019.003 KUN

Fyllnadsval till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-2022
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden har tidigare utsett två arbetsutskott beståendes av fem
ledamöter och fem ersättare till vardera utskottet för perioden den 1 januari 2019 – den 31
december 2022.
Nämnden utsåg den 9 januari § 5 Anders Svan (KD) till ersättare i arbetsutskottet för
utbildning, integration och arbetsmarkand. Anders Svan har avsagt sig sitt uppdrag i kulturoch utbildningsnämnden och en ny ersättare behöver därför utses för arbetsutskottet för
utbildning, integration och arbetsmarknad.
Yrkande
Anne Gunnevik (L) yrkar att Sven Erik Dahlgren (KD) utses till ny ersättare i arbetsutskottet
för utbildning, integration och arbetsmarknad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkande och finner att det bifalles.
Beslut
Sven Erik Dahlgren (KD) utses till ersättare i arbetsutskottet för utbildning, integration och
arbetsmarknad till och med 31 december 2022.
Expedieras till
KLK, löneavdelningen
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§ 48 2019.023 KUN

Meddelanden till kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden finns att redovisa för kultur- och utbildningsnämnden:

- Informationsbrev, inbjudan till föreningar att närvara som resurs eller med programaktivitet
under Potatisfestivalen 2019, 2019.170 KUN
- Skrivelse från Sveriges Tivoliägarförening, 2019.155 KUN
- Kommunalt kompletteringsval - Ersättare i kultur- och utbildningsnämnden efter Anders
Svan (KD), Sven-Erik Dahlgren (KD), KF 2019-02-27 § 23, 2019.191 h001
- Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kultur- och utbildningsnämnden - Anders
Svan (KD), KF 2019-02-27 § 23, 2019.191 h002
- Information om utställning i konsthallen 23 mars-4 maj med tillhörande evenemang
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden lägger meddelanden till handlingarna
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§ 49 2019.024 KUN

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap. 37-40 §§. Kulturoch utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskottet, ordföranden och
tjänstepersoner enligt den av nämnden antagna delegationsordningen. Dessa beslut ska
redovisas till kultur- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och
utbildningsnämnden får ompröva eller fastsälla delegationsbesluten. Däremot står det
nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
- Anmälan av delegationsbeslut - Campus, vuxenutbildning dnr 2019.025 KUN – 002
- Anmälan av delegationsbeslut - Integrationsavdelningen dnr 2019.026 KUN – 004
- Anmälan av delegationsbeslut - Förvaltningschef dnr 2019.011 KUN – 004-005, 2019.068
KUN 021-022
- Anmälan av delegationsbeslut – Alströmergymnasiet dnr 2019.028 KUN - 002
Beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.
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§ 50

Övriga frågor
- Dimtrios Diamantopolous (S) lämnar rapport från programrådet vid Handels- och
administrationsprogrammet.
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