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§ 19 2019.009 KUN

Uppföljning av kränkande behandlingar och klagomål inom utbildning
Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden beslutade den 18 november 2014, § 56-57 om riktlinje och rutiner för
utbildningsförvaltningens arbete med att främja likabehandling, förebygga samt motverka
diskriminering och kränkande behandling och hantering av klagomål. Riktlinjen har sin
utgångspunkt i Skollagens 6 kap.
Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör en kvartalsvis återrapportering gällande
kränkande behandlingar och inkomna klagomål inom verksamheterna till nämnden.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 12 april angett följande:
Under perioden 1 januari till 31 mars 2019 har fyra anmälningar om kränkande behandling
och två klagomål inkommit inom förvaltningens utbildningsverksamheter. Nedan redovisas
de sektorsvis.
Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor Sektor
1
2
3
4
5
6
Antal anmälda
kränkningar

0

2

1

0

1

0

Öppna ärenden

0

1

1

0

1

0

Avslutade ärenden

0

1

0

0

0

0

Antal klagomål

0

0

1

1

0

0

Kommentarer till uppföljning av kränkande behandling och förebyggande åtgärder:
Vid sektor 1 har inga anmälningar om kränkande behandling inkommit under perioden.
Sektorn arbetar förebyggande med stöd av elevhälsan i form av besök på mentorstider, olika
samtalsgrupper där lärarna planerar inledningen och förbereder aktuella frågeställningar
kring trygghet, närvaro, trivsel och studiero samt digitala rum. Det har genomförts olika
enkäter bland eleverna. I arbetslagen pågår dialog kring gemensam syn på god studiemiljö
och mentorsuppdraget samt fortsatt fokus på ”Den goda starten”. Vid sektorn utvecklas nya
former för möten mellan arbetslagen och elevhälsan, vilket har gett pedagogerna ytterligare
verktyg i olika lärande situationer. Det sker ett kontinuerligt arbete med gällande
likabehandlingsplan i arbetslagen. Gymnasiesärskolan har via ett projekt tagit fram ett
kommunikationsmaterialet ”Bildsamt” för att genom bilder enklare ska kunna kommunicera
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om våld och kränkningar.
Vid sektor 2 har två kränkningsärenden utretts under perioden. Ett kränkningsärende är
avslutat. Det gällde en elev på bygg- och anläggningsprogrammet där en elev ansåg sig
utsatt för verbala kränkningar av annan elev på programmet. De åtgärder som vidtogs var
bland annat att flytta elevernas skåp bort från varandra, öka vuxennärvaron i
omklädningsrummet och sätta in extra resurs på de lektioner där eleven kände sig utsatt.
Vidare har ett mer långsiktigt arbete med förebyggande åtgärder vid byggprogrammet
iscensatts för att förebygga liknande kränkningar. Till hösten kommer en ”supermentor”
tillsättas och ett fördjupat värdegrundsarbete kring manlighet, normer och likabehandling i
fokus planeras. Det andra kränkningsärendet vid sektor 2 är fortfarande öppet. Där har
personal uppmärksammat att elever på teknikprogrammet på ett nedvärderande sätt pratar
om personer med autism. Skolpsykolog har föreläst om autism och andra diagnoser för att
ge eleverna mer kunskap om dessa diagnoser. På el- och energiprogrammet har det
förebyggande arbetet fokuserat på hur man är en bra klasskompis. Vidare har lärare
diskuterat med eleverna enskilt och i grupp om vilka förväntningar som finns om eleverna när
de kommer ut i arbetslivet och hur det stämmer överens med hur man är en bra klasskompis.
Vid sektor 3 finns ett öppet ärende där elever upplever att en klasskamrat har uttalat sig
främlingsfientligt. Elev och vårdnadshavare träffar rektor och kurator för utredning och
planering framåt. Vidare finns en situation under utredning som kan komma att bli två
kränkningsärenden. Det gäller elever som anser att de utsätts för kränkningar av varandra.
Eleverna träffar kurator och mentorer för att reda ut vad som hänt. I en klass upplever man
missnöje och osämja. Där har elevhälsoteamet ansvarat för ärendet och arbetar med
klassen. Vid sektor 3 har man arbetat förebyggande under perioden främst genom att
elevhälsoteamet varit ute i arbetslag och klasser. Vidare arbetar mentorerna med bemötande
och studiero i respektive mentorsgrupp.
Vid sektor 4 har inga anmälningar om kränkande behandling inkommit under perioden.
Sektorn arbetar med förebyggande arbetet generellt, på gruppnivå samt på individnivå.
Lärarna har ett nära samarbete med elevhälsan och fångar tidigt in signaler som skulle
kunna tydas som kränkningar. Kuratorerna stöttar arbetslagen kontinuerligt i deras
elevarbete och handleder vid behov. Under perioden har även polisen kommit och informerat
all personal om ungdomar i riskzonen och vad personalen behöver vara uppmärksamma på
gällande droganvändning. På gruppnivå har kuratorerna varit ute i vissa klasser och pratat
om studierelaterad stress och hur man är en stöttande klasskompis. Eleverna på
naturvetenskapsprogrammets årskurs 2 har varit på studieresa i Stockholm vilket har stärkt
gruppen.
Vid sektor 5 har en anmälan om kränkande behandling inkommit och ärendet är öppet. En
elev har känt sig hotad av två andra elever på sektor 5. Händelsen startade på fritiden, men
för att det inte ska eskalera har ett kränkningsärende öppnats och åtgärder vidtagits och följs
upp under vårterminen. Möten har hållits med inblandade parter, eleverna har erbjudits stöd
från elevhälsan och schemastrukturen har setts över.
Det förebyggande arbetet vid sektor 5 har främst utgjorts av att arbetslagen diskuterat och
planerat hur likabehandling ska behandlas på mentorstid och lektionstid inom ämnena.
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Elevstödjare finns till hjälp med råd och stöttning i frågor som dyker upp under skoldagen.
Vid sektor 6 har det förebyggande arbetet fokuserats på samtal kring värdegrund med elever
i samband med kursstarter i januari och mars.
Kommentar kring uppföljning av klagomål:
Det inkomna klagomålet vid sektor 3 gäller missnöje över det stöd som en elev erbjudits
inom matematik. Rektor har haft samtal med vårdnadshavare och specialpedagog har
kopplats in.
Det inkomna klagomålet på sektor 4 rör en elev på estetiska programmet där
vårdnadshavare under ett möte uppgett att de anser att eleven inte får tillräckligt stöd
gällande elevens egenvårdsplan. En dialog sker mellan rektor och vårdnadshavare kring
utökat stöd.
Beslut
Förslag tillbeslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden tar del av uppföljningen och lägger den till handlingarna.
Expedieras till
Verksamhet Utbildning
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§ 20 2019.187 KUN

Rutin och riktlinje för arbetet mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling
Ärendebeskrivning
Alla skolor i Sverige är enligt 6 kap 6 § skollagen (2010:800) skyldiga att bedriva ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Enligt 3 kap 16 §
diskrimineringslagen (2008:765) är alla utbildningsanordnare skyldiga att dokumentera
arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga och främja arbetet att motverka diskriminering.
Dokumentationen av detta arbete kan sammanföras till en och samma plan för varje
skolenhet. Dessa riktlinjer syftar till att systematiskt och målinriktat främja allas lika rättigheter
och möjligheter, samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling.
När en elev anser sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling ska huvudmannen
enligt 6 kap 10 § skollagen och 3 kap 18 diskrimineringslagen ska se till att skyndsamt utreda
händelsen och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas. För detta krävs att huvudmannen
har rutiner som klargör hur verksamheten ska agera när en elev anser sig har blivit utsatt för
trakasserier eller kränkande behandling.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 april angett följande:
Rutin och riktlinje för arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
beskriver de centrala begreppen diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt
beskriver de delar som de aktiva åtgärderna består av. Varje rektor ska årligen upprätta en
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rektor ansvarar för att
arbetet sker i samverkan med elever och personal. Vidare finns rutiner för hur personalens
ansvar fördelas från information om att en elev känt sig utsatt för diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling, hur rapporteringsskyldigheten utförs, rutin för hur utredning
genomförs, hantering av inblandade, dokumentation under ärendets gång och uppföljning av
ärendet.
Rutin och riktlinje för arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling är
bilagd tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner Rutin och riktlinje för arbetet mot diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling.
Expedieras till
Verksamhet Utbildning
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Inledning
Alla skolor i Sverige är enligt 6 kap 6 § skollagen (2010:800) skyldiga att bedriva ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Vidare ska
huvudmannen enligt 6 kap 8 § skollagen se till att det årligen upprättas en plan med en
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling
av elever. Enligt 3 kap 16 § diskrimineringslagen (2008:567) är alla utbildningsanordnare
skyldiga att dokumentera arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga och främja arbetet att
motverka diskriminering. Kultur- och utbildningsförvaltningens utbildningsverksamhet har valt
att sammanföra dokumentation av detta arbete i en och samma plan för varje skolenhet.
När en elev anser sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling ska huvudmannen
enligt 6 kap 10 § skollagen och 3 kap 18 diskrimineringslagen ska se till att skyndsamt utreda
händelsen och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas. För detta krävs att huvudmannen
har rutiner som klargör hur verksamheten ska agera när en elev anser sig har blivit utsatt för
trakasserier eller kränkande behandling.
Denna rutin och riktlinje syftar till att systematiskt och målinriktat främja allas lika rättigheter
och möjligheter, samt förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Varje sektor ska ta fram en plan där det systematiska arbetet med att främja
allas lika rättigheter och möjligheter, samt förebygga och förhindra diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling dokumenteras, följs upp och utvärderas. Planen ska
anpassas till läget som råder vid aktuellt sektor. Ansvarig för planen är rektor. Sist i
dokumentet finns rutiner som anger personalens ansvarsfördelning från information om att
en elev känt sig utsatt, hur rapporteringsskyldigheten utförs, rutin för utredning, hantering av
elev som anser sig utsatt och den elev eller personal som påstås ha utsatt eleven för
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, dokumentation under ärendets gång
samt uppföljning i ärendet.

Värdegrund
Enligt 1 kap 5 § skollagen ska utbildningen utformas i överensstämmelse med de
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna om
människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde,
jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska
främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. I
läroplanerna för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen förtydligas
skolans värdegrund, se SKOLFS 2011:144, SKOLFS 2013:148 och SKOLFS 201:101.

Centrala begrepp
Diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och repressalier är centrala begrepp i
diskrimineringslagen och i skollagen.
Förbud mot diskriminering tillhör de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever ska
ha samma rättigheter att vistas i skolan utan att utsättas för diskriminering eller kränkande
behandling.
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Enligt diskrimineringslagen och skollagen ska varje skolenhet arbeta aktivt för att förebygga
och förhindra att elever utsätts för diskriminering och kränkande behandling. Skolan får inte
heller utsätta elever för repressalier i samband med anmälan eller utredning av trakasserier
eller kränkningsärenden. Detta finns angivet i 2 kap. 18 § diskrimineringslagen samt i 6 kap.
11 § skollagen.

Kränkande behandling
Skollagens definition av kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara
diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker en elevs värdighet. Gemensamt för all
kränkande behandling är att någon eller några bryter mot principen om alla människors lika
värde. Kränkningar kan utföras av såväl elever som personal. Kränkningar kan utföras av,
eller riktas mot, en eller flera personer. En kränkning kan äga rum vid enstaka tillfällen eller
vara systematiska och återkommande.
Kränkningar kan vara:
• Fysiska (t.ex. knuffar och slag)
• Verbala (t.ex. ovänligt bemötande, hånfulla skratt, gliringar, nedlåtande attityd, hot eller bli
kallad för olika saker)
• Icke verbala (t.ex. suckar, blickar, miner)
• Psykosociala (t.ex. osynliggörande, utfrysning, sprida rykten)
• Text och bildburna (t.ex. klotter, brev, e-post, sms, mms, sociala medier)
• Skada eller förstöra personliga tillhörigheter

Diskriminering
Diskriminering är ett övergripande begrepp för när en individ eller grupp av individer
missgynnas och missgynnandet har koppling till någon av de i diskrimineringslagen angivna
diskrimineringsgrunderna:
 Kön
 Etnisk tillhörighet
 Religion eller annan trosuppfattning
 Funktionshinder
 Sexuell läggning
 Könsöverskridande identitet eller uttryck
 Ålder
Skolor är skyldiga att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att inom
verksamheten motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Enligt diskrimineringslagen finns sex typer av diskriminering.
Direkt diskriminering
Någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats
eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna.
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Indirekt diskriminering
Någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett
förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna
personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet,
viss religion eller annan trosuppfattning, visst funktionshinder, viss sexuell läggning eller viss
ålder, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de
medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.
Bristande tillgänglighet
En person med funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för
tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med
personer utan denna funktionsnedsättning som är skäliga utifrån krav på tillgänglighet i lag
och annan författning. Begreppet tillgänglighet omfattar såväl undervisning som lokaler.
Trakasserier
Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna.
Det är endast när en representant för huvudmannen utsätter en elev för trakasserier som det
anses vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. När en elev utsätter en annan elev för
trakasserier är det inte diskriminering enligt diskrimineringslagen. Däremot träder skollagens
regler i kraft. Huvudmannen har alltid ansvar för att utreda misstänkta trakasserier och vidta
åtgärder för att få dem att upphöra.
Sexuella trakasserier
Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.
Det är endast när en representant för huvudmannen som utsätter en elev för sexuella
trakasserier som det anses vara diskriminering enligt diskrimineringslagen. När en elev
utsätter en annan elev för sexuella trakasserier är det inte diskriminering enligt
diskrimineringslagen. Däremot träder skollagens regler i kraft. Huvudmannen har alltid
ansvar för att utreda misstänkta sexuella trakasserier och vidta åtgärder för att få dem att
upphöra.
Instruktioner att diskriminera
Order eller instruktioner att diskriminera någon och som lämnas åt någon som står i lydnadseller beroendeförhållande till den som lämnar ordern eller instruktionen.

Repressalier
Den som påstås ha utsatt någon för diskriminering eller inte bedrivit ett arbete med aktiva
åtgärder mot diskriminering får inte utsätta en enskild person för repressalier på grund av att
hen anmält eller påtalat handlandet, medverkat i en utredning enligt lagen eller avvisat eller
fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som påstås ha diskriminerat.
Även i skollagen finns förbud mot att utsätta en elev för repressalier på grund av att eleven
medverkat i en utredning om kränkande behandling eller påtalat att någon handlat i strid med
reglerna i 6 kap skollagen.
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Riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier
Inom verksamhet Utbildning råder det nolltolerans för trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier. Varken personal eller elever får utsätta andra för trakasserier, sexuella
trakasserier eller repressalier. Alla anmälningar utreds enligt rutinerna nedan, se avsnitt
Åtgärda – när en elev anser sig utsatt. Nedan följer förebyggande och aktiva åtgärder.

Aktiva åtgärder
Enligt skollagen och diskrimineringslagen ska huvudmannen se till att det bedrivs ett
systematiskt arbete med aktiva åtgärder för att motverka, förebygga och förhindra
diskriminering och kränkande behandling samt verka för lika rättigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetet med aktiva
åtgärder delas in i fyra huvudområden. Samverkan med de som deltar i utbildningen och
anställda ska ske i alla delar av arbetet med aktiva åtgärder. Arbetet med aktiva åtgärder
dokumenteras i Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för
respektive sektor. Inför varje nytt läsår ska en plan vara upprättad och delgetts berörd
personal samt till elever vid läsårsstart.

Främja
Det främjande arbetet handlar om att skapa en trygg och tillitsfull arbetsmiljö för alla elever
och stärka förutsättningarna för likabehandling. Detta arbete utgår från skolans övergripande
uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Främjande
värdegrundsarbete tar sitt avstamp i friskfaktorer och syftar till att förankra respekten för alla
människors lika värde. I skolan och skolmiljön ska alla känna sig trygga och alla elever ska
ha maximala möjligheter att lära och utvecklas. Det främjande arbetet sker på alla nivåer,
individ-, grupp- och sektorsnivå. I planen ska de främjande åtgärder som elever och personal
anser ska vara i fokus för året dokumenteras tillsammans med målet för det främjande
arbetet.

Kartlägga och analysera
Kartläggande arbete handlar om att samla information om och identifiera risker för
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten. De behov och
riskområden som identifieras ska sedan analyseras för att ta fram konkreta mål att arbeta
med under året.
Elevernas upplevelser av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och risker
för desamma behöver systematisk kartläggas. Den insamlade kunskapen ska dokumenteras,
analyseras och kritiskt granskas. Med kunskapen om den egna verksamheten tillsammans
med forskning inom området förs sedan samtal med elever och personal i syfte att ta fram
insatser/åtgärder för att förebygga identifierade risker, vad de beror på samt hur de kan
åtgärdas. Det kartläggande arbetet kan bland annat ske genom enkäter och
diskussionsgrupper. En viktig del i det förebyggande arbetet är att ha god kännedom om
elevernas kamratrelationer.
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I planen ska dokumenteras vilka kartläggande insatser som genomförts och en beskrivning
av identifierade risk- och problemområden. Kartläggningen ska också omfatta upplevelser
och förekomster av trakasserier och kränkande behandling. Rutiner och regler på
sektorn/programmet kan behöva ses över, för att minimera risken att strukturer bidrar till
diskriminering. Beakta också den fysiska miljön och på vilket sätt den är en riskfaktor.
Kartläggningen ska omfatta diskrimineringsgrunderna och risker för kränkande behandling.
Eleverna ska ges möjlighet att vara delaktiga i kartläggningen. Kartläggningen ska
analyseras, för att sedan leda fram till förebyggande insatser.

Förebygga
Förebyggande arbete handlar om att, utifrån resultatet i kartläggningen och analysen,
formulera mål och konkreta åtgärder för att förebygga och förhindra diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling. Det förebyggande arbetet syftar alltså till att avvärja
de risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som identifierats i
kartläggnings- och analysarbetet. Det förebyggande arbetet måste bygga på kunskaper om
elevernas relationsarbete och hur trakasserier och kränkningar uppstår. Eleverna ska ges
möjlighet att vara delaktiga i planeringen av detta arbete.

Utvärdera
Utvärderande arbete handlar om att belysa alla delar i arbetet utifrån planen för att se om de
beslutade åtgärderna har utförts och målen uppnåtts. Utvärderingen ska visa om åtgärderna
haft avsedd effekt för att uppnå de uppsatta målen, men också ge vägledning om vilka mål
som behöver arbetas vidare med i framtiden. Eleverna ska ges möjlighet att delta vid
utvärderingen av genomförda aktiviteter. Utvärderingen ska finns med i nästa års plan.

Ansvarsfördelning
Enligt skollagen och diskrimineringslagen är det huvudmannen som har ansvar för att det
bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Enligt Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning, § 2 KUN, är
ansvaret för upprättandet av plan för likabehandling och utredning av kränkande behandling
delegerat till rektor.
Rektor ska initiera, följa upp och utvärdera arbetet i enlighet med plan i samråd med
programledare på respektive program. Rektor ansvarar för att plan följs och att elever,
vårdnadshavare och personal är informerade om planen. Rektor ansvarar för att alla delar i
arbetet sker i samverkan med elever och personal.
All personal inom verksamhet Utbildning är skyldiga att anmäla till rektor alla former av
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som kommer till dess kännedom.
I varje sektors plan kan utförandet av vissa aktiva åtgärder fördelas på andra roller. Det kan
handla om att mentor i sin mentorsgrupp genomför aktiviteter eller att lärare genomför
enkäter under lektionstid för att skapa delaktighet.
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Åtgärda – när en elev anser sig utsatt
Huvudmannens skyldigheter
I 6 kap 9 § skollagen och 2 kap 5 § diskrimineringslagen anges ett absolut förbud mot att
huvudmannen och personal utsätter en elev för kränkande behandling och diskriminering.
Enligt 6 kap 10 § skollagen och 2 kap 7 § diskrimineringslagen är huvudmannen skyldig att
utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling och trakasserier mot en elev.
Om huvudmannen eller personalen åsidosätter sina skyldigheter enligt 6 kap skollagen ska
huvudmannen betala skadestånd till eleven för kränkningen och ersätta den skada som
åsidosttandet har orsakat. Det är huvudmannen som har bevisbördan för att kränkande
behandling inte förekommit. Om huvudmannen eller personalen bryter mot förbuden mot
diskriminering och repressalier eller inte uppfyller skyldigheten att utreda och vidta åtgärder
mot trakasserier och sexuella trakasserier ska huvudmannen betala
diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär.

Huvudmannens rutiner
Huvudmannen är den som enligt skollagen och diskrimineringslagen har ansvaret för att
utreda misstänkt diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Enligt Kultur- och
utbildningsnämndens delegationsordning, KUN § 2, är utredningsansvaret delegerat till
rektor. För att skapa en likvärdig och rättsäker process ska nedanstående rutin gälla för
samtliga sektorer vid utredning, dokumentation och åtgärder vid diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling.
Personalen är enligt 6 kap 10 § skollagen skyldig att anmäla till rektor om den får kännedom
om att en elev anser sig ha blivit utsatt för att kränkande behandling i samband med
verksamheten. Rektor ska i sin tur anmäla till huvudmannen som enligt skollagen är skyldig
att se till att ärendet utreds skyndsamt. Detta gäller även om en elev anser sig ha blivit utsatt
för diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen.
Huvudmannen har också ansvar för att hålla sig underrättad om anmälningarna om
kränkande behandling och diskriminering och se till att de åtgärder som skäligen kan krävas
vidtas.

Utredning, dokumentation och åtgärder vid trakasserier och kränkande
behandling mellan elever
När skolpersonal får information om att en elev känt sig utsatt för trakasserier eller
kränkande behandling av annan elev genomför rektor tillsammans med kurator ett inledande
samtal inom 24 timmar, där fokus ligger på att få en bild av händelsen och avgöra om en
utredning ska inledas. De tar också kontakt med eventuella vårdnadshavare, både till den
som anser sig blivit utsatt och den som misstänks utsatt någon för trakasserier och/eller
kränkande behandling. Utredningskravet gäller även om det inte inledningsvis finns bevis för
att kränkande behandling eller trakasserier har skett eller om elev och/eller vårdnadshavare
inte vill att händelsen ska utredas.
Rektor som fått information om att trakasserier och/eller kränkande behandling skett ska
genomföra en utredning och dokumentera under utredningens gång enligt en i förvaltningen
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gemensam mall. Då dessa ärenden omfattas av sekretess ska ärendet registreras i
kommunens gemensamma ärendehanteringssystem. Vid Alströmergymnasiet upprättar
rektorns administration ett diarienummer som sedan skrivs in i utredningsdokumentationen i
elevhälsosystemet ProReNata. Vid Campus Alingsås dokumenteras utredningen enbart i
kommunens gemensamma ärendehanteringssystem. Ärendet i ärendehanteringssystemet
döps till ”Anmälan om kränkande behandling och/eller trakasserier” och sekretessmarkeras
enligt 23 kap 2 § OSL. Rektor ansvarar för att utredningen genomförs skyndsamt.
Dokumentationen bör innehålla uppgifter om vad som föregått anmälningen, redogörelse av
förlopp, inblandade samt vidtagna åtgärder. Rektorn ansvarar tillsammans med utredande
handläggare att samtliga uppgifter som kan ha betydelse för ärendet dokumenteras.
Utredningen ska utmynna i ett ställningstagande om händelsen utgör trakasserier/kränkande
behandling enligt lagens mening eller ej. Rektor ska vidta de åtgärder som skäligen kan
krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Det ska alltid övervägas om en
anmälan till en annan myndighet bör göras, till exempel polis, socialtjänst eller
Arbetsmiljöverket.
För stöd i bemötande av elev som utsatts och den eller de som utsatt någon hänvisas till
Skolverkets stödmaterial Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda, s. 105-109.
För att vara säker på att trakasserier och kränkande behandling inte upprepas ska beslutade
åtgärder följas upp och utväderas.
Elever och vårdnadshavare kan anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling via blankett. Det går även att ringa till skolans reception och boka möte med
ansvarig rektor/utbildningschef.

Utredning, dokumentation och åtgärder av trakasserier och kränkande
behandling av personal mot elev
När skolpersonal får information om att en elev känt sig utsatt för diskriminering, trakasserier
eller kränkande behandling av någon personal genomför utbildningschef tillsammans med
kurator ett inledande samtal inom 24 timmar, där fokus ligger på att få en bild av händelsen
och avgöra om en utredning ska inledas. De tar också kontakt med eventuella
vårdnadshavare till den som anser sig blivit utsatt för kränkande behandling. Utredande
samtal med personal som misstänks ha trakasserat eller kränkt elev genomförs av
utbildningschef. Utredningen har samma grundläggande struktur som utredning mellan
elever. Utredningskravet gäller även om det inte inledningsvis finns bevis för att kränkande
behandling, trakasserier eller diskriminering har skett eller om elev och/eller vårdnadshavare
inte vill att händelsen ska utredas.
Utbildningschef ska genomföra en utredning av misstänkt diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling och dokumentera under utredningens gång enligt en i förvaltningen
gemensam mall. Då dessa ärenden omfattas av sekretess ska ärendet registreras i
kommunens gemensamma ärendehanteringssystem. Vid Alströmergymnasiet upprättar
skolans administration ett diarienummer som sedan skrivs in i utredningsdokumentationen i
elevhälsosystemet ProReNata. Vid Campus Alingsås dokumenteras utredningen enbart i
kommunens gemensamma ärendehanteringssystem. Ärendet i ärendehanteringssystemet
döps till ”Anmälan om kränkande behandling och/eller trakasserier” och sekretessmarkeras
enligt 23 kap 2 § OSL. Utbildningschef ansvarar för att utredningen genomförs skyndsamt
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och att samtliga uppgifter som kan ha betydelse för ärendet dokumenteras.
Dokumentationen bör innehålla uppgifter om vad som föregått anmälningen, redogörelse av
förlopp, inblandade samt vidtagna åtgärder. Utredningen ska utmynna i ett ställningstagande
om händelsen utgör trakasserier/kränkande behandling enligt lagens mening eller ej.
Utbildningschef ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden. Det ska alltid övervägas om en anmälan till en annan myndighet bör
göras, till exempel polis, socialtjänst eller Arbetsmiljöverket.
För stöd i bemötande av elev som utsatts och den eller de som utsatt någon hänvisas till
Skolverkets stödmaterial Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda, s. 105-109.
För att vara säker på att trakasserier och kränkande behandling inte upprepas ska beslutade
åtgärder följas upp och utväderas.
Elever och vårdnadshavare kan anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling via blankett. Det går även att ringa till skolans reception och boka möte med
ansvarig rektor/utbildningschef.

Rapporteringsskyldighet
All personal som får information om att en elev anser sig utsatt för trakasserier eller
kränkande behandling är skyldiga att skriftligt rapportera till närmaste chef. Den skriftliga
rapporteringen görs via blankett.
Rektor och utbildningschef ska omedelbart anmäla till huvudmannen rektor/utbildningschef
går vidare med ytterligare åtgärder efter det inledande samtalet med inblandade. Anmälan
sker till förvaltningschef som informerar nämndens presidium. Förvaltningschef lämnar
information om anmälning och ärendets status vid nästkommande nämndsammanträde. En
sammanställning över årets samtliga ärenden lämnas i sektorns Plan mot diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling.
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§ 21 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 var att granska om elever som studerar
teoretiska kurser erbjuds en flexibel och individanpassad utbildning och undervisning. Den
verksamhet Skolinspektionen granskat bedrivs av Hermods då den gymnasiala delen av
vuxenutbildningen i Alingsås sker genom entreprenadavtal med Hermods.
I beslutet från Skolinspektionen, daterat den 19 oktober 2018, lyfts fyra identifierade
utvecklingsområden fram som huvudmannen ska åtgärda: studieavbrott,
kompetensutveckling, individanpassad undervisning samt individuella studieplaner. Mot
bakgrund av detta har skolinspektionen begärt att huvudmannen för kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå redovisar vilka åtgärder som vidtagits och vilka effekter
som åstadkommits utifrån de identifierade utvecklingsområdena.
Huvudmannen har vid sitt sammanträdet den 20 mars 2019 § 38 redogjort för vilka åtgärder
som har vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena och skickat detta till
Skolinspektionen.
Skolinspektionen har med anledning av nämndens redogörelse bedömt att huvudmannen
vidtagit tillräckliga åtgärder och beslutar därmed att kvalitetsgranskningen avslutas.
Skolinspektionens beslut daterat den 5 april 2019 biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden lägger Skolinspektionens beslut till handlingarna.
Expedieras till
Rektor vuxenutbildning
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Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Skolinspektionen

Uppföljningsbeslut

2019-04-05
1 (2)
Dnr 400-2017:10217

Huvudman
kommunstyrelsen@alingsas.se
Rektor
stefan.hagebring@alingsas.se

Uppföljning av kvalitetsgranskning av flexibilitet och
individanpassning inom kommunal vuxen utbildning på gymnasial
nivå i Alingsås kommun och hos utbildningsanordnaren Hermods
Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen bedömer att Alingsås kommun vidtagit tillräckliga åtgärder och
kvalitetsgranskningen avslutas därmed.

Bakgrund
Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av flexibilitet och individanpassning inom
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå i Alingsås kommun och hos utbildningsanordnaren
Hermods. Kvalitetsgranskningen genomfördes 2018. Vid granskningen identifierade Skolinspektionen
utvecklingsområden som angetts i ett beslut den 19 oktober 2019.
De identifierade utvecklingsområdena var:
•

Huvudmannen och rektorn behöver följa upp och analysera orsaker till studieavbrott i
gymnasiala teoretiska kurser med avsikt att vidta åtgärder för att skapa en flexibel och
individanpassad utbildning.

•

Huvudmannen och rektorn behöver säkerställa att lärarna vid Hermods vid behov får
kompetensutveckling inriktad mot vuxnas lärande och hur undervisningen kan
individanpassas.

•

Huvudman och rektor behöver ge förutsättningar för lärare 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.

•

Rektorn behöver säkerställa att lärare på Hermods tar del av elevernas individuella
studieplaner och att dessa används när lärarna planerar och genomför undervisningen. Detta
så att undervisningen anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov.

Skolinspektionen har begärt att huvudmannen för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
senast den 19 april 2019 ska redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits och vilka
effekter som åstadkommits utifrån de identifierade utvecklingsområdena. Huvudmannen har
inkommit med en sådan redovisning.
Av redovisningen framgår bland annat att huvudmannen och rektorn nu och framöver systematiskt
följer upp och analyserar orsaker till 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. 1 samband med
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ny upphandling och nytt avtal med enskild utbildningsanordnare kommer denne att åläggas att följa
upp och regelbundet rapportera studieavbrott till rektor.
Det framgår av redovisningen att huvudmannen och rektorn, i kontakt med företrädare för
utbildningsanordnaren Hermods, har påtalat vikten av lärares kompetensutveckling. Att lärare
anställda hos enskild utbildningsanordnare får kompetensutveckling riktad mot vuxnas lärande
kommer framöver att ingå i avtal med utbildningsanordnaren. Huvudmannen kommer årligen att
följa upp utbildningsanordnaren Hermods kompetensutvecklingsinsatser för sina lärare.
Vidare framgår av redovisningen att huvudmannen och rektorn, i kontakt med företrädare för
utbildningsanordnaren Hermods, ställt krav på individanpassad undervisning. I kommande avtal
med enskild utbildningsanordnare kommer individanpassad undervisning att förtydligas i syfte att
säkerställa en undervisning som är anpassad efter elevernas förutsättningar och behov.
Det framgår också av redovisningen att lärare hos utbildningsanordnaren Hermods nu tar del av och
använder upprättade individuella studieplaner i planering och genomförande av undervisningen.
Detta i syfte att anpassa undervisningen efter elevers olika förutsättningar och behov. Huvudmannen
och rektorn kommer regelbundet och systematiskt följa upp att elevers individuella studieplaner
används såsom avsett.

På Skolinspektionens vägnar

X Roland Fallström

X Thomas Nilsson

Enhetschef

Föredragande

Signerat av: Roland Fallström

Signerat av: Thomas Nilsson
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§ 22 2019.208 KUN

Systematisk kvalitetsuppföljning vuxenutbildning
Ärendebeskrivning
Enligt skolagens 4 kapitel 3 § ska kultur- och utbildningsnämnden systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Utbildningsnämnden reviderade
senast den 19 september § 61 en plan för hur detta systematiskt kvalitetsarbete ser ut.
Denna plan anger hur nämnden systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och
utveckla utbildningen. Uppföljningen är ett sätt för nämnden att kontinuerligt kunna följa
elevers kunskapsutveckling i förhållande till kunskapsmålen. För vuxenutbildningens del
innebär det en systematisk uppföljning och analys av kunskapsresultat avseende utbildning
på grundläggande nivå, gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt inom
särskild utbildning för vuxna (Särvux).
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 april angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en kunskapsuppföljning som innehåller
kartläggning och analys av kunskapsresultat samt avbrott och prioriterade
utvecklingsområden för 2018 gällande vuxenutbildning, SFI samt särskild utbildning för
vuxna. Denna kunskapsuppföljning är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Kartläggningen och analysen visar en positiv utveckling inom flera av skolformerna samt att
det finns identifierade utvecklingsområden. Kunskapsuppföljningen biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av kunskapsuppföljningen från
vuxenutbildningen och lägger den till handlingarna.
Expedieras till
Vuxenutbildningen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida24
1 av
av192

Utdragsbestyrkande

Kvalitetsuppföljning
Campus Alingsås Vuxenutbildningen
2018

Ansvarig:
Stefan Hagebring, Rektor Campus Alingsås Vuxenutbildningen
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Inledning
Kvalitetsuppföljningen för Campus Alingsås Vuxenutbildningen är en rapport som syftar till en
systematisk kartläggning och analys av kunskapsresultat, avbrottsfrekvens, lärsträcka och elevers
upplevelser av trygghet och delaktighet gällande verksamhetsår 2018. Rapporten redovisas utifrån
de olika verksamheterna och syftar till en ökad måluppfyllelse inom vuxenutbildningen. För att ha en
kontinuitet i uppföljningsarbetet ställs 2018 års resultat i relation till motsvarande resultat från 2017,
i de fall där det finns en jämförbar statistik.
Antalet kursdeltagande elever ökade från 3 039 år 2017 till 3 789 år 2018. Detta är en ökning om
25% 2018 i förhållande till 2017. Detta beror dels på en ökad efterfrågan på möjlighet att studera på
distans och dels på att vuxenutbildningen startade upp tre nya yrkesspår under 2018 där relativt få
elever deltar i många kurser. Tabell 1 visar på antalet kursdeltagare studieperiod vår (SPV) respektive
studieperiod höst (SPH). En individ kan finnas medräknad i flera verksamheter då elever kan
kombinera exempelvis studier på SFI med kurs på grundläggande nivå.
Kursdeltagare
Gruv egen regi
Gruv Hermods
GY egen regi
Gy Hermods
SÄRVUX
SFI
GY Vård och omsorg
GY Vård och omsorg med språk
GY Restaurang med språk
GY Plåt och svets

SPV 2017

SPH 2017

97
17
335
297
17
403
441

124
15
355
248
19
303
368

1607

1432

SPV 2018
139
8
325
517
22
357
425
22
77
1892

SPH 2018
157
3
230
438
22
328
411
51
112
145
1897

Tabell 1: Antal kursdeltagare respektive period, uppdelad på olika verksamheter inom vuxenutbildningen

En möjlig analys av ökningen är effekten av den arbetsmarknad som råder. Det är en generellt låg
arbetslöshet och de som redan har en gymnasial utbildning har arbete och då de vill studera är det
möjligheten till distansstudier som attraherar. Dock visar arbetslöshetsstatistiken på att de som inte
har en gymnasial utbildning eller är utlandsfödda har det tuffare att komma in på arbetsmarknaden.
Detta medför att de hänvisas till studier, vilket kan förklara ökningen av kursdeltagare på
grundläggande nivå och intresset för yrkesutbildning på gymnasial nivå.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Campus Alingsås Vuxenutbildning anordnade SPH 2018 campusförlagd undervisning i teoretiska
kurser och praktiska kurser (YrkesVux) inom Vård och omsorg, Plåt och svets samt Restaurang. Vidare
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erbjöds möjligheten att studera teoretiska kurser på distans via Hermods och via Campus Alingsås.

Teoretiska campusförlagda kurser, gymnasial nivå
De teoretiska campusförlagda kurser som erbjöds på gymnasial nivå var Biologi, Engelska, Historia,
Kemi, Matematik, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska och Svenska som andraspråk. Den
digitala satsning som görs på Campus har resulterat i att flera av de kurser som erbjudits på Campus
också har kunnat erbjudas som hel- och halvdistans.
Det var fler elever som SPH 18 valde att påbörja de kurser som de var antagna till. Dock har andelen
elever som avbryter sina kurser eller gör kursbyte ökat, vilket medför att det i förhållande till SPH 17
var färre elever som slutförde den kurs de var antagna till.
Återbud
SPH17
SPH18

17%
12%

Ej
påbörjade
11%
8%

Kursbyte

Avbrott

Betygsatta

5%
18%

26%
34%

42%
28%

Tabell 2: Andelen elever och deras status – teoretiska campusförlagda kurser, gymnasial nivå

Andelen elever som väljer att avbryta sin kurs ökar markant och medför att det totalt är färre elever
som betygssätts. Det finns olika skäl till att eleverna väljer att avbryta sina studier.

SPH 17
SPH 18

JP
18%
15%

PB
2%

PS
32%
37%

VE
50%
45%

Tabell 3: Andelen elever / avbrottsorsak, campusförlagd. Förklaring: JP=jobb/praktik, PB=pedagogisk bedömning, PS=personliga skäl, VE=studieaktivitet

Det är något färre elever som avbryter sina studier på grund av att de får jobb eller möjlighet till
praktik. Det som avviker är avbrott pga personliga skäl och studieaktivitet. Tillsammans representerar
de 82 % av registrerade avbrott SPH 18 vilket är i nivå med SPH 17. Skillnaden mellan avbrottsorsak
Personligt skäl (PS) och Studieaktivitet (VE) är att de som registreras som PS har antingen själva
meddelat sitt avbrott eller vid kontakt från läraren meddelat att de slutar. De som registreras som VE
har inte återkopplat SMS, mail och telefonsamtal från oss. De skäl som eleverna främst anger som
personligt skäl är tidsbrist och bristande motivation och det kan antas att även elever som registreras
som VE har tidsbrist och bristande motivation som främsta skäl till avbrott av studier.
När det gäller betyg har det under SPH 18 skett en något negativ förskjutning i förhållande till SPH 17.
Det är fler elever som inte nådde godkänt resultat och det är färre elever som når betygsnivåer A och
C SPH 18 i förhållande till SPH 17.
SPH17
SPH18

F

E

D

C

B

A

10%
12%

24%
23%

22%
30%

30%
23%

9%
9%

5%
3%

Tabell 4: Fördelning av satta betyg – Teoretiska campusförlagda kurser, gymnasial nivå
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Vi kan inte svara på varför det är något fler elever som inte når godkänt resultat i sin kurs och varför
det sker en något negativ förskjutning hos de elever som når godkända resultat. Man skulle kunna
anta att detta är en effekt av en förändrad målgrupp för vuxenutbildningen. Förvaltningen upplever
över tid att elevernas förkunskaper sjunker, att fler elever läser mot målet att nå en
gymnasieexamen och att det är fler elever som kombinerar studier och arbete. Vi upplever en ökad
stress och frustration från våra elever. Eleverna upplever en tidsbrist, dels i vardagen med att hinna
med allt, dels med att över tid hinna med sina studier och snabbt komma ut i arbete.

Teoretiska distanskurser via extern utbildningsanordnare, gymnasial nivå
Som komplement till de campusförlagda kurserna i Alingsås erbjuds också ett stort antal kurser på
distans med Hermods AB som utbildningsanordnare. Anledningen till detta är att man som invånare i
Alingsås ska kunna läsa in t.ex. en gymnasieexamen och behörighetsgivande kurser inför
eftergymnasiala studier, rätten till Komvux. De som läser kurser på distans gör ofta detta samtidigt
som de arbetar eller exempelvis är föräldralediga men också som heltidsstudier och då företrädesvis
de kurser som inte kan erbjudas som campusförlagda.
Det är fler elever som söker gymnasiala distanskurser än elever som söker campusförlagda kurser
(tab.1). Det är färre elever som har sökt distanskurser som sedan väljer att lämna återbud eller ej
påbörja sökt kurs (14 %) i förhållande till de elever som sökt campusförlagda kurser (20 %). Vidare är
det också färre elever som gör kursbyten. Dock är det fler elever som gör avbrott, 37 % av de som
sökt distanskurs i förhållande till 34 % av de som sökt campusförlagd kurs.
Återbud
SPH 17
SPH 18

16%
5%

Ej
Kursbyte Avbrott Betygsatta
påbörjade
10%
1%
31%
42%
9%
4%
37%
46%

Tabell 5: Andelen elever och deras status – teoretiska distanskurser via Hermods AB, gymnasial nivå

Att det är fler elever som påbörjar sina distanskurser medför att det är fler som avslutar sina kurser
och når betyg. Av de som väljer distanskurser via Hermods AB betygsätts 46 % och av de som väljer
campusförlagda kurser betygsätts 28 %. Det finns en risk att dessa siffror blir missvisande då det vid
campusförlagda kurser är en ökad andel elever som gör kursbyten samt lämnar återbud och flera av
dessa elever väljer då istället att läsa aktuell kurs på distans. I likhet med campusförlagda kurser är
det dock en hög andel elever som avbryter distanskurser via Hermods AB.

SPH 17
SPH 18

JP
8%
10%

PB
5%
19%

PS
27%
1%

VE
59%
71%

Tabell 6: Andelen elever / avbrottsorsak, distans. Förklaring: JP=jobb/praktik, PB=pedagogisk bedömning, PS=personliga skäl, VE=studieaktivitet

Det som sticker ut gällande elevers orsak till avbrott är att en hög andel elever som läser på distans
avbryter på grund av pedagogisk bedömning. Detta är dock felaktigt rapporterat från Hermods AB.
Enligt skollagen (2010:800) 20 kap 9 § är det huvudmanen som beslutar om en elevs utbildning på
kurs ska upphöra då eleven saknar förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen eller annars
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inte gör framsteg. Enligt Utbildningsnämndens delegationsordningen, UN § 53/2018, var dessa beslut
delegerade till rektor för vuxenutbildningen. Några sådana beslut fattades inte under SPH 18. Dessa
elever har dock avbrutits från sina studier och det kan antas att dessa ska registreras inom kategori
PS alt. VE. I likhet med campusförlagda kurser anger eleverna tidsbrist och bristande motivation som
främsta skäl till att eleven själv avbryter (PS) eller då eleven med automatik avbrutits från studierna
på grund av bristande studieaktivitet (VE).
När det gäller betyg för de elever som läser distanskurser via Hermods AB är det fler elever som når
godkända betyg SPH 18 i förhållande till SPH 17 samt fler elever som når kunskapsnivåer
motsvarande C och högre

SPH17
SPH18

-

F

E

D

C

B

A

1%
1%

25%
18%

15%
24%

20%
12%

18%
28%

15%
11%

7%
7%

Tabell 7: Fördelning av satta betyg – Teoretiska distanskurser via Hermods AB, gymnasial nivå

I jämförelse med campusförlagda kurser (tab.4) är det färre elever som läser distanskurser via
Hermods AB som når godkända betyg. Av de som läser distanskurser och når godkända betyg så är
de fler som når kunskapsnivåer C eller högre än de som läser campusförlagda kurser. Detta kan bero
på elevers olika förutsättningar och behov. Att studera på distans kräver en hög grad av
studiedisciplin och självständighet vilket medför att elever i behov av stöttning i högre grad väljer
campusförlagda kurser. Att måluppfyllelsen ökar SPH 18 i förhållande till SPH 17 är en effekt av att vi
i vägledningen blir bättre på att ge en mer realistisk bild av vad det innebär att studera på distans.
Detta medför att fler av elever i behov av stöd, i den mån de kan, väljer campusförlagda kurser.

Praktiska campusförlagda kurser, Yrkes-vux gymnasial nivå
Inom Yrkes-vux erbjuder vuxenutbildningen campusförlagd undervisning inom tre yrkesområden,
Plåt- och svetsteknik, Restaurang samt Vård och omsorg och samtliga yrkesutbildningar bedrivs i
samverkan med andra aktörer. Plåt- och svetsteknik samverkar med Göteborgsregionen (GR),
Restaurang samverkar med Alströmergymnasiets Individuella program (IM) och Vård och omsorg
samverkar med Vård- och omsorgscollege. Samtliga yrkesutbildningar utgår främst från Skolverkets
yrkespaket, men vid behov erbjuds även studier i form av fristående kurser.
Plåt och svetsteknik
Plåt och svetsteknik startade upp under 2018 vilket innebär att det inte finns någon möjlighet till
jämförelse med föregående mätperiod. Utbildningen har under 2018 haft två antagningsomgångar,
totalt är det 35 unika elever som sökt och blivit antagna till utbildningen, var av de första eleverna
avslutade sin utbildning i december 2018.
Av de elever som antas är det endast 10 % som valde att inte påbörja sin utbildning och i mycket hög
grad följer de uppgjord studieplan. Det är få elever som gör kursbyte och det är två elever som har
avbrutit sina studier under 2018, en på grund av studieaktivitet (hög frånvaro) och en på grund av
personliga skäl.
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Återbud
SPH 18

4%

Ej
Kursbyte Avbrott Betygsatta
påbörjade
6%
1%
12%
76%

Tabell 8: Andelen elever och deras status –Yrkesvux Plåt och svetsteknik, gymnasial nivå

Majoriteten av eleverna når godkända betyg. De icke godkända betyg som sattes är kopplade till de
elever som senare avbrutit sina studier.
SPH 18

F

E

D

C

B

A

3%

9%

18%

46%

23%

1%

Tabell 9: Fördelning av satta betyg – Yrkesvux Plåt och svetsteknik, gymnasial nivå

Det var sju elever som avslutade sin utbildning i december 2018. Två elever bedöms fortsatt stå långt
från arbetsmarknaden och är sedan före utbildningen inskrivna på speciellt program vid
Arbetsförmedlingen. Fem elever är efter utbildningen i arbete inom branschen.
Restaurangutbildningen
Restaurangutbildningen, som har inriktning kock, startade upp i september 2018 och vänder sig till
elever främst inom SFI och IM. Utbildningen kombineras med studier i Svenska som andraspråk och
för eleverna på IM även i andra ämnen utifrån deras individuella studieplaner.
Tio elever antogs till utbildningen, sex från vuxenutbildningen och fyra från IM. Tre valde att inte
påbörja utbildningen då de hade arbete eller andra studier som de prioriterade. Av de sju som
påbörjade utbildningen har en av eleverna från IM avbrutit utbildningen efter avslag på ansökan om
uppehållstillstånd. Utbildningen pågår fram till sommaren 2019, vilket medför att det under 2018
inte sattes några betyg.
Vård och omsorg
Inom Vård och omsorg finns möjligheten att läsa yrkespaket, fristående kurser med eller utan
validering. Sedan februari 2018 kan Vård- och omsorgsutbildningen läsas i kombination med studier i
svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Samtliga studievägar syftar till att eleverna ska få
Vård och omsorgscollege-diplom och en anställningsbarhet inom vård och omsorgssektorn som
undersköterska.
Av de elever som under SPH 18 antogs till någon av studievägarna inom Vård och Omsorg var det
fler elever som valde att lämna återbud eller inte påbörja sin utbildning i förhållande till SPH 17.
Återbud
SPH 17
SPH 18

8%
14%

Ej
Kursbyte Avbrott Betygsatta
påbörjade
5%
1%
7%
75%
6%
1%
8%
69%

Tabell 10: Andelen elever och deras status –Yrkesvux Vård och omsorg, gymnasial nivå
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Troligt skäl till denna ökning är en gynnsam arbetsmarknad inom vård och omsorg vilket medför att
flera av våra presumtiva elever erbjuds vikariat. Färre elever är intresserade av att läsa hela
yrkespaketet. Fler väljer att läsa fristående kurser i kombination med arbete och efterfrågan av
validering av kunskap ökar. De elever som är intresserade av yrkespaketet är främst elever som
behöver kombinera yrkesutbildningen med Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
När det gäller elevernas kunskapsprogression är det en marginell förändring SPH 18 i förhållande till
SPH 17. Det är något fler som inte når godkända resultat, dock når majoriteten godkänd nivå.

SPH 17
SPH 18

-

F

E

D

C

B

A

2%
1%

5%
8%

31%
27%

17%
23%

32%
30%

8%
8%

4%
2%

Tabell 11: Fördelning av satta betyg – Yrkesvux Vård och omsorg, gymnasial nivå

Fokusområden 2018, Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Under 2018 fokuserade vuxenutbildningen på gymnasial nivå på två områden
-

Utvecklat flexibelt lärande, främst genom utveckling av lärande med hjälp av digitala verktyg
och medier, som medför att fler elever ser möjligheten till fortsatta studier trots att
livssituationen förändras.

-

Möjlighet till flexstudier (distans, egen regi) i samtliga teoretiska kurser som vi erbjuder som
lärarledda i syfte att kunna erbjuda ett adekvat stöd för eleven utifrån behov och
förutsättningar

Vuxenutbildningens två förstelärare inom digitalisering har haft uppdraget att genom kollegialt
lärande öka lärarnas digitala kompetens och då främst utifrån G Suite. Detta har medfört att samtliga
lärare har fungerande digitala klassrum där eleverna ges möjlighet till att lära, öva och pröva sin
kunskap i för att skapa fler kvalitativa lärtillfällen i syfte att stödja och utmana eleverna utifrån
kunskapskraven. Under senare delen av SPH 18 har ”Google classroom” lufts in i de digitala
klassrummen i syfte att utveckla det digitala formativa lärandet.
Digitala klassrum som möjliggör för eleverna att lära var som helst och när som helst möjliggör att
erbjuda dessa kurser som flexstudier. Detta är en form av distansstudier där läraren är mer fysiskt
närvarande och syftar till att individanpassa studier för elever som inte kan närvara på lektioner men
är behov av en ökad stöttning. Denna studieväg har främst under SPH 18 erbjudits i ämnena
Engelska, Matematik, Svenska som andraspråk

Sammanfattning vuxenutbildningen gymnasial nivå SPH 18


På gymnasial nivå ökar antalet kursdeltagare främst på distanskurser och yrkeskurser (se
tab. 1). En trolig orsak är rådande arbetsmarknad som medför att det dels finns ett tydligt
behov av att kunna kombinera arbete och studier, dels yrkesbranscher som har stora
rekryteringsbehov där yrkesutbildning näst intill garanterar jobb.
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En stor andel av de elever som påbörjar teoretiska kurser på gymnasial nivå gör avbrott från
sina studier. Eleverna anger att det främst handlar om tidsbrist och bristande motivation.
Även här kan rådande arbetsmarknad ha en betydelse. Kombinationen arbete och studier
kan vara svår att få till i vardagen och nyttan av kunskapen kan vara otydlig då man redan är
yrkesverksam. Av de elever som väljer praktiska kurser slutför majoriteten sina studier.
Av de elever som slutför sina studier når ca 93 % godkända resultat. Det som sticker ut
negativt är elever som läser teoretiska kurser via Hermods AB, det som sticker ut positivt är
de elever som läser praktiska kurser.

Fokusområde 2019, kommunal vuxenutbildning gymnasial nivå


Fortsatt utveckling av undervisning där digitala verktyg och media är en naturlig del och där
vi skapar ett lärande som är flexibelt gällande tid, rum, takt samt individanpassat så att
eleven får ett stöd i sitt lärande utifrån sina förutsättningar. Av vikt är att erbjuda fler kurser
som flexkurser, distans där läraren är fysiskt närvarande samt se över möjligheten till en
studiestödsverksamhet dit även de som läser via Hermods AB upplever att de kan få
stöttning i sitt lärande.
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Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Det totala antalet elever inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå ökade under 2018 med 21%
i förhållande till 2017. Den främsta orsaken till ökningen är flyktingströmmen som startade 2015 där
flera elever nu är klara med Svenska för invandrare (SFI) och nu studerar på grundläggande nivå.
Campus Alingsås Vuxenutbildningen anordnade SPH 18 lärarledd undervisning inom Engelska,
Matematik, Svenska och Svenska som andraspråk.
Andelen elever som söker och antas till en kurs på grundläggande nivå och sedan lämnar återbud
eller uteblir från uppstarten är i stort sett oförändrad SPH 18 mot SPH 17. Av de elever som startar
upp sin utbildning är det färre elever som byter kurs eller gör avbrott vilket medför att fler elever
erhåller betyg SPH 18 i förhållande till SPH 17.
Återbud
SPH 17
SPH 18

5%
10%

Ej
Kursbyte Avbrott Betygsatta
påbörjade
12%
7%
16%
52%
7%
2%
13%
64%

Tabell 12: Andelen elever och deras status – grundläggande nivå

Det är färre elever som gör avbrott från studier på grundläggande nivå (13%) än elever som studerar
på gymnasial nivå (34%)

SPH 17
SPH 18

JP

PB

PS

VE

38%
62%

13%
0%

21%
19%

29%
19%

Tabell 13: Andelen elever / avbrottsorsak, grundläggande. Förklaring: JP=jobb/praktik, PB=pedagogisk bedömning, PS=personliga skäl, VE=studieaktivitet

Vidare så är det färre elever som avbryter sin kurs pga personliga skäl alt. studieaktivitet på
grundläggande nivå i förhållande till gymnasial nivå. Vanligaste orsaken till avbrott på grundläggande
nivå är att eleven får arbete eller möjlighet till praktik och därmed inte prioriterar studier.
Det är fler elever som når godkända betyg och det är fler elever som når kunskapsmålen för C-E SPH
18 i förhållande till SPH 17, dock är det färre elever som når de högre kunskapsmålen A-B SPH 18 i
förhållande till SPH 17.

SPH 17
SPH 18

F

E

D

C

B

A

15%
6%

32%
36%

24%
32%

12%
19%

13%
6%

4%
2%

Tabell 14: Fördelning av satta betyg – grundläggande nivå

Orsak till dels färre kursbyten och avbrott, dels ökad andel elever som når godkänt resultat, är
troligen nationella delkurser i Engelska, Matematik, Svenska och Svenska som andraspråk.
Delkurserna medför att eleven får en tydligare målbild i form av delmål. Att det är färre elever som
når de högsta kunskapsmålen är troligen pga att majoriteten av eleverna är utlandsföda, vilket
medför en extra svårighet med att tillgodogöra sig ny kunskap på ett nytt språk och det är svårt att
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hinna med inom ramen för respektive kurs.

Fokusområden 2018, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Under 2018 hade Vuxenutbildningen på grundläggande nivå, i likhet med gymnasial nivå,
fokusområdet flexibelt lärande. Detta har redovisats på sidan 8 i denna kunskapsuppföljning.

Sammanfattning vuxenutbildningen grundläggande nivå SPH 18






Antalet elever som läste vuxenutbildningen på grundläggande nivå under 2018 ökade med
21 % i förhållande till 2017. Främsta orsaken är flyktingströmmen som startade 2015.
I förhållande till vuxenutbildning på gymnasial nivå är det färre elever på grundläggande nivå
som gör avbrott från sina studier och därmed en högre andel elever som slutför sina studier
enligt studieplan.
Av de elever som gör avbrott från sina studier så är främsta orsaken att de får arbete eller
möjlighet till praktik.
Det är fler elever som når godkända kunskapsmål, dock något färre som når de högsta
kunskapsmålen A-B.

Fokusområde 2019, kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå




Fortsatt utveckling av undervisning där digitala verktyg och media är en naturlig del och där
vi skapar ett lärande som är flexibelt gällande tid, rum, takt samt individanpassat så att
eleven får ett stöd i sitt lärande utifrån sina förutsättningar. Av vikt är att erbjuda en
undervisning som möjliggör att kunna kombinera studier på grundläggande nivå och
arbete/praktik.
Se över organisationen i syfte att möta en planerad ökning av antalet elever även under 2019
och då främst inom Svenska som andraspråk.
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Kommunal vuxenutbildning - svenska för invandrare (SFI)
Campus Alingsås Vuxenutbildningen erbjöd under 2018 SFI i samtliga tre spår och ämnets fyra kurser
samt för samtliga nya elever en introduktionskurs om 7 veckor. Vidare startadeförvaltningen upp en
Restaurangutbildning på gymnasial nivå i kombination med studier inom SFI. Totalt hade SFI något
färre elever 2018 i förhållande till 2017.
Av de elever som ansöker och antas till SFI är de få som lämnar återbud eller uteblir från
utbildningsstarten och det är färre elever som gör kursbyten Det är en lägre andel elever som gör
avbrott från SFI under SPH 18 i förhålande till SPH 17.
Återbud
SPH 17
SPH 18

1%
1%

Ej
Kursbyte Avbrott
påbörjade
3%
10%
25%
3%
3%
18%

Tabell 15: Andelen elever och deras status – SFI

Av de elever som gör avbrott från SFI är det 50% som gör avbrott pga föräldraledighet eller att de får
möjlighet till jobb/praktik. Det är färre elever som gör avbrott pga personliga skäl och studieaktivitet
SPH 18 i förhållande till SPH 17 och i de fall eleven återkopplar till förvaltningen är orsaken främst
bristande motivation och psykiska orsaker. Fortsatt är det få elever totalt som skrivs ut på grund av
attt de inte gör tillfredställande framsteg.

SPH 17
SPH 18

FL

JP

PB

PS

VE

7%
15%

34%
35%

9%
8%

25%
18%

25%
24%

Tabell 16: Andelen elever / avbrottsorsak, SFI. Förklaring: FL=föräldraledig, JP=jobb/praktik, PB=pedagogisk bedömning, PS=personliga skäl, VE=studieaktivitet

Vi har idag en god kontroll över vilka orsaker som föranleder att elever gör avbrott från sina SFIstudier och i flera fall finns acceptabel förklaring. Förvaltningen kan konstatera en tydlig skillnad i
orsak till avbrott mellan elever som läser A- och B-kurs och elever som läser C- och D-kurs. A och Beleverna avbryts från sina studier i högre utsträckning på grund av pedagogisk bedömning (PB). Coch D-eleverna avbryter sina studier då de får jobb/praktik (JP). Fortsatt är det en hög andel elever
som läser på D-kurs som gör avbrott på grund av studieaktivitet. Då eleverna inte gjort någon
återkoppling till oss gällande orsak är det svårt att analysera anledning till avbrott. Dock har dessa
elever flera valmöjligheter gällande både andra studier och arbete.

Kurs A
Kurs B
Kurs C
Kurs D

FL

JP

PB

PS

VE

26%
11%
6%

32%
44%
31%

100%
16%
0%
0%

16%
22%
19%

11%
22%
44%

Tabell 17: Andelen elever / avbrottsorsak och kurs, SFI

12

Sida 36 av 92

När det gäller betyg på SFI har vi under SPH 18 en positiv förskjutning i förhållande till SPH 17.

SPH 17
SPH 18

F

E

D

C

B

A

0%
0%

40%
21%

26%
43%

26%
27%

9%
6%

0%
2%

Tabell 18: Fördelning av satta betyg – SFI

Denna typ av statistik är något missvisande. Att samtliga elever som slutförde kurs och erhöll betyg
nådde godkänd nivå är främst resultat av ”andemeningen” med SFI. SFI-elev har rätt att slutföra sina
studier så länge som eleven gör tillfredställande framsteg. Ett bättre resultatmått än fördelning av
betyg är lärsträckan, det vill säga antal timmar till betyg i förhållande till antalet erbjudna timmar.
Antal timmar
till betyg, medel
Helår 2017
Helår 2018

Spår 1

Spår 2

Spår 3

Medel

508
502

698
499

335
314

514
438

Erbjuda timmar
till betyg, medel
Helår 2017
Helår 2018

Spår 1

Spår 2

Spår 3

Medel

665
633

901
655

444
423

670
570

Tabell 19: Lärsträckan – SFI

I förhållande till 2017 så behövde elever mindre antal timmars studier för att slutföra aktuell kurs och
erhålla godkänt resultat. Att elever ett år behöver mer tid än eleverna året innan är i sig inte direkt
anmärkningsvärt, detta beroende på elevers olika förutsättningar och behov. Positivt är dock att vi
har behövt erbjuda mindre antal timmar för att eleverna ska nå godkänt resultat 2018 i förhållande
till 2017, vilket indikerar en hög elevnärvaro och motivation.

Fokusområden 2018, svenska för invandrare (SFI)
Under 2018 har SFI arbetat med tre fokusområden
-

Utveckla strategier som möter elever som enligt statistiken väljer att göra avbrott på grund
av personliga skäl så att de väljer att fortsätta studierna.
Fortsatt arbete med att ta reda på varför elever på SFI väljer att avbryta sina studier, främst
med fokus på det mörkertal som finns vid avbrott från kurs D (se tabell 13: 45 % VE).
Se över resursfördelningen i syfte att nå en optimalare lärartäthet med fokus på spår 2.

Under 2018 har fokus för hela vuxenutbildningen varit att öka flexibiliteten i utbildningen, främst för
att skapa möjligheten att dels kunna kombinera studier och arbete och dels kunna erbjuda andra
studieformer under perioder när ordinarie studieform inte fungerar i elevens vardag.
Vuxenutbildningens två förstelärare inom digitaliseringen har haft uppdraget att genom kollegialt
lärande öka lärarnas digitala kompetens och då främst utifrån G Suite. Detta har medfört att samtliga
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lärare har fungerande digitala klassrum där eleverna ges möjlighet till att lära, öva och pröva sin
kunskap i syfte att skapa fler kvalitativa lärtillfällen och detta främsta för att att stödja och utmana
eleverna utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Inom SFI har vi under året också jobbat
med ett projekt i samverkan med GR, InVäst, där elevernas delaktighet i lärandet varit fokus. InVäst
har utgått från forskning och beprövad erfarenhet och utifrån djupintervju med elevgrupper har
undervisningen planerats, genoförts och analyserats i syfte att kunna erbjuda en undervisning utifrån
elevernas behov och förutsättningar. Detta projekt har styrts av förstelärare inom SFI med
handledning av projektledare fån GR.

Sammanfattning SPH 18, Svenska för invandrare (SFI)








Antalet kursdelatagare på SFI är något lägre 2018 i förhållande till 2017.
Restaurangutbildning med inriktning kock som är ett sammarbete mellan vuxenutbildningen
på gymnasial nivå, Alströmergymnasiet och SFI startade upp hösten 2018.
I förhållande till elever på gymnasial nivå är det få elever på SFI som gör avbrott från sina
studier. Av de som gör avbrott är det 50% som gör det pga föräldraledighet eller att de får
möjlighet till arbete/praktik.
Förvaltningen har en bra översikt på varför elever på SFI gör avbrott, dock är det fortsatt hög
andel elever som läser D-kursen som slutar pga bristande studieaktivitet och inte återkopplar
skäl till varför de slutat.
Eleverna som studerade 2018 behövde mindre tid för att slutföra sina studier på aktuell kurs
i förhållande till 2017, vilket indikerar en hög elevnärvaro och motivation att slutföra sina
studier.

Fokusområde 2019, svenska för invandrare (SFI)





Fortsatt utveckling av undervisning där digitala verktyg och media är en naturlig del och där
vi skapar ett lärande som är flexibelt gällande tid, rum, takt samt individanpassat så att
eleven får ett stöd i sitt lärande utifrån sina förutsättningar.
Fortsatt arbeta fram kollektiva arbetsmodeller utifrån forskning och beprövad erfarenhet,
implementera framgångsrika modeller utifrån projektet InVäst.
Se över organisationen i syfte att möta en planerad minskning av antalet elever även under
2019 och då främst i förhållande till Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
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Särskild utbildning för vuxna (Särvux)
Under 2018 har lärarna på Särvux fortsatt att arbeta med att utveckla undervisning med digitala
verktyg, främst surfplattor. Syftet är att utmana elevernas kreativa och språkliga förmågor då de får
möjlighet att utforma text och bild efter egen nivå i en positiv och tillåtande lärmiljö. Kurserna
sträcker sig över flera studieperioder och varje elev utmanas kunskapsmässigt utifrån förkunskaper
och aktuell kunskapsnivå i ämnet. Undervisningen varieras med IKT, gruppövningar och individuella
uppgifter. Vidare har samverkan med gymnasiesärskolan utvecklats främst genom kollegialt lärande
och genom att skapa sömlösa övergångar för elever som kan tänkas gå från gymnasiesärskolan till
Särvux.
Under 2018 har det varit 38 elever antagna till utbildningen var av 7 elever har gjort avbrott. Dessa
avbrott är på grund av rensning i elevlistan, borttag av elever som inte är eller ska vara aktiva inom
Särvux. Vidare har det under 2018 i samband med anställning av ny lärare startats upp arbete med
att se över elevgruppen och deras behov och förutsättningar, vilket kommer att medföra att en ökad
andel elever kommer att avsluta sina studier i och med sommaren 2019 då de kan anses som klara
med sin utbildning.
Det är inte alltid en självklarhet att eleverna når betyget E när en kurs avslutas, utan de får då istället
ett intyg. Det viktigaste när det gäller eleverna inom särskild utbildning för vuxna är att de ges
positiva erfarenheter där de känner att de utvecklas kunskapsmässigt och får ökad lust och möjlighet
att lära.
G
2017
2018

E

D

C

25%
33%

75%
50%

17%

Tabell 20: Fördelning av satta betyg – SärVux

Under 2018 har det skett positiv förskjutning gällande de elever som erhöll betyg, främsta
anledningen är ny lärare med en högre erfarenhet av målgruppen.

Fokusområden 2018, Särskild utbildning för vuxna (Särvux)
Under 2018 har Särvux arbetat med två fokusområden
-

Fortsatt utveckling av digitala verktyg och media i undervisningen
Utveckling av samarbetet med Gy-Sär

Fokusområden 2019, Särskild utbildning för vuxna (Särvux)
Ingen nya fokusområden planeras, fortsatt arbete med tidigare fokusområde prioriteras
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Elevers uppfattning om sin utbildning 2018
Under året genomförs flera olika mätningar av hur eleverna uppfattar sina studier med fokus på
trivsel, trygghet och delaktighet. Mätningarna görs främst i form av enkäter, dels studerandeenkäter
i syfte att få en helhetsbild, dels som kursutvärderingar i syfte att få en mer detaljerad bild av
kursnivå som syftar till respektive lärares kvalitetsarbete.

Studerandeenkät
Eleverna som läser campusförlagd utbildning upplever att det i hög grad (4,6 på en 5-gradig skala) är
trygga på Campus och att personalen har ett trevligt bemötande (4,4 på 5-gradig skala). I stor
utsträckning anser eleverna att de är nöjda med utbildningen och att utbildningen motsvarar deras
förväntan (7,6 på 10-gradig skala). De menar att lärarna förklarar så att de förstår och de får stöd för
att nå sina mål (4,3 på 5-gradig skala) och att lärarna motiverar till att studera (4,2 på 5-gradig skala).
Dock anger eleverna att de i något lägre grad ges möjlighet att påverka upplägget på undervisningen
(3,4 på 5-gradig skala) samt att lärarna i något lägre grad tillvaratar deras tidigare kunskap (3,9 på 5gradig skala).
De elever som läser kurser via Hermods AB svarar inte på frågan gällande trygghet då den inte är
relevant. Dock anger 66 % av eleverna att de är nöjda med sin utbildning och 80 % anser att
utbildningen hjälper dom vidare mot sina individuella mål, 74 % kan tänka sig att rekommendera
utbildningen via Hermods AB till andra. 69 % av eleverna anser att de har nytta av sin tidigare
erfarenhet och 63 % anser att de ges möjlighet att påverka utbildningens arbetsformer. Dock är det
endast 53 % som anger att det får det stöd de behöver när det får problem i kursen och det är endast
45 % av eleverna som anser att lärarna på Hermods AB är engagerade.

Kursutvärdering
Detta är enkäter som utförs i en mindre begränsad grupp i slutet av respektive kurs och det går att
anta att det finns en beroendeställning mellan elever och undervisande lärare. Detta medför att
kursutvärderingarnas generella svar inte är tillförlitliga, dock ges eleverna stora möjligheter till frisvar
och dessa synpunkter på kursens innehåll och upplägg ger läraren bra information till det egna
kvalitetsarbetet som syftar till att ständigt utveckla den egna verksamheten.
Generellt är eleverna nöjda med respektive kurs (4-4,5 på 5-gradig skala) oavsett om det läst kursen
på Campus eller via Hermods AB. Majoriteten anger att de får det stöd och den hjälp de behöver för
att nå sina mål (4-4,5 på 5-gradig skala).
Då rektor inte har det pedagogiska ledarskapet gentemot lärare på Hermods AB men vi som
huvudman har ansvaret för elevens utbildning finns det skäl att granska deras kursutvärdering
ytterligare. På en 5-gradig skala anger eleverna som studerar via Hermods AB att de är nöjda med
kursens olika delprov (4,09), lärarens bemötande under kursen (4,42), lärarens kommentarer på olika
uppdrag (4,35), läraren som helhet (4,4) och kursen som helhet (4,16). Där eleverna anger att de inte
är lika nöjda handlar om weblektioner (3,87), lärplattformen Novo (3,76), läromedel (3,89) och den
egna insatsen under kursen (3,88).
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Tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet och individanpassning inom
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
I september 2018 genomförde Skolinspektionen en tematisk kvalitetsgranskning av flexibilitet och
individanpassning för elever som studerar teoretiska kurser på gymnasial nivå via en enskilde
utbildningsanordnaren Hermods. Granskningen genomfördes både på huvudmanna- och rektorsnivå.
Intervjuer genomfördes med elever, studie- och yrkesvägledare, rektor och företrädare för
huvudmannen samt företrädare för Hermods. Den 19 oktober kom Skolinspektionens beslut. Där
identifierades fyra utvecklingsområden inom studieavbrott, kompetensutveckling, individanpassad
utbildning och individuella studieplaner. Den 20 mars 2019 beslutade Kultur- och
utbildningsnämnden, (§ 38 KUN) att översända återrapportering kring identifierade
utvecklingsområden till Skolinspektionen. Den 5 april 2019 kom Skolinspektionens uppföljningsbeslut
där Skolinspektionen bedömer att tillräckliga åtgärder har vidtagits och avv kvalitetsgranskningen
därmed avslutas.

Fokusområde 2019 utifrån elevers uppfattning om sin utbildning 2018



Fortsatt utveckling av det digitala klassrummet i syfte att ge eleverna möjlighet att påverka
undervisningen utifrån sina behov och förutsättningar.
Fortsatt utveckling av kvalitetsuppföljning och samverkan med Hermods AB gällande de
elever som läser sin utbildning via Hermods AB.

17

Sida 41 av 92

Remissvar för ansökan om
godkännande för utökning
av befintlig fristående
gymnasieskola eller
nyetablering av fristående
gymnasieskola
6
2019.134 KUN
Sida 42 av 92
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-04-17

§ 23 2019.134 KUN

Remisser för ansökan om godkännande för utökning av befintlig
fristående gymnasieskola eller nyetablering av fristående gymnasieskola
Ärendebeskrivning
Inför läsåret 2020/2021 har utbildningsanordnare/fristående gymnasieskolor ansökt hos
Skolinspektionen om godkännande som fristående gymnasieskola eller för en utökning av
befintlig gymnasieskola. Enligt 2 kap. 5 § skollagen ges lägeskommunen eller berörda
kommuner möjlighet att yttra sig gällande den fristående gymnasieskolans ansökan.
Underlag från kommuner används av Skolinspektionen för att bedöma huruvida det allmänna
skolväsendet påverkas påtagligt negativt genom etableringen eller utökningen. Kultur- och
utbildningsnämndens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 10 maj 2019.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 april angett följande:
Skolinspektionen har skickat nio remisser till kultur- och utbildningsförvaltningen för yttrande.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har samlat yttrandet till remissvaret i en och samma
skrivelse. Remissvaret är bilagt tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden tar förvaltningens skrivelse som sin egen och översänder till
Skolinspektionen som svar på ansökningar med Skolinspektionens diarienummer:
5.1-SI 2019:887
5.1-SI 2019:909
5.1-SI 2019:821
SI 2019:822
32-2018:11950
SI 2019:893
SI 2019:922
SI 2019:984
SI 2019:965

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida44
1 av
av292

Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-04-17

Expedieras till
Skolinspektionen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida45
2 av
av292

Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Datum:
2019-04-12
Handläggare: Katrin Löfqvist
Direktnr:
Beteckning:
2019.134 KUN

Skolinspektionen

Svar på remisser från Skolinspektionen angående
ansökningar från fristående gymnasieskolor om
godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola
samt utökning av befintliga gymnasieskolor
Bakgrund
Alingsås kommun ingår i samverkansavtalet för Göteborgsregionen (GR) som
omfattar 13 kommuner. Avtalet innebär att elever i regionen kan söka till och tas in
på samtliga kommunala gymnasieskolor i regionen. Göteborgsregionen har
gemensam intagning. Även antagningen till fristående skolor sköts av den
gemensamma antagningsenheten.
I Alingsås kommun finns i dag en kommunal gymnasieskola samt ett fristående
gymnasium, Alingsås yrkesgymnasium.
Den kommunala gymnasieskolan, Alströmergymnasiet, erbjuder 11 nationella
program läsår 2019/2020 om totalt 421 utbildningsplatser. De nationella programmen
som erbjuds framgår nedan. Siffran anger vilket elevantal som är nödvändigt per
program och inriktning för att kommunen ska kunna bedriva utbildningen av god
kvalitet och möta de behov som finns.
Barn- och fritidsprogrammet
Inriktning – Pedagogiskt arbete
Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktning – Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri
Ekonomiprogrammet
Inriktning – Ekonomi, Juridik
El- och energiprogrammet
Inriktning – Automation, Elteknik
Estetiska programmet
Inriktning – Dans (6), Musik (24)
Handel- och administrationsprogrammet
Inriktning – Handel och service
Humanistiska programmet – vilande 2019/2020

14 platser
24 platser
84 platser
26 platser
30 platser
25 platser
0 platser

Kultur- och utbildningsförvaltningen Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 60 00  Fax: 0322-61 67 30  E-post: kultur.utbildning@alingsas.se  Webbplats:
www.alingsas.se
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Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning – Naturvetenskap samt Naturvetenskap och
samhälle
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Inriktning – Kök och service
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning – Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap samt
Medier, information och kommunikation
Teknikprogrammet
Inriktning – Design och produktutveckling, Information och
medieteknik samt Teknikvetenskap
Vård- och omsorgsprogrammet
Inriktning – Vård och omsorg

32 platser

12 platser
82 platser

62 platser

14 platser

Det fristående gymnasiet, Alingsås yrkesgymnasium har 2019/2020 23
utbildningsplatser. De nationella programmen som erbjuds är följande:
Hantverksprogrammet
Inriktning – Frisör
Fordon- och transportprogrammet
Inriktningar – Personbil samt Lastbil och mobila maskiner
Befolkningsprognos Alingsås kommun
År:
2019
2020
2021
Antal 16- 496
508
528
åringar:
Prognosdatum: 2018-08-21

2022
565

7 platser
16 platser

2023
542

2024
575

Övergripande ekonomiska konsekvenser
Elevunderlaget gällande 16-åringar ökar i Alingsås kommun de kommande åren. Det
är dock av vikt att noga följa utbudet av gymnasieplatser inom GR för att minska
antalet tomma utbildningsplatser. Efter reservantagningen 2018 stod över 770
utbildningsplatser tomma i GR. Totalt antal utbildningsplatser inom GR var 2018
11 299 st. Prognosen för antalet 16-åringar 2019 var (år 2018) 11 558, och
prognosen för antalet antagna år 2019 var 10 980. Totalt har fristående skolor ansökt
om 905 platser för åk 1 läsår 2020/2021.
För det fall fler elever söker till utbildningar som erbjuds av fristående skolor,
påverkar detta de utbildningar som erbjuds inom ramen för ett samarbetsavtal inom
GR och för Alingsås kommuns gymnasium. Generellt sett bidrar ökat antal
utbildningsanordnare till en utspädningseffekt där gymnasieprogram riskerar att bli
mindre och därmed kostsammare för offentliga huvudmän. Tomma platser på
gymnasieutbildningarna bidrar till att öka de interkommunala ersättningarna vilket
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bidrar till att minska möjligheten till kvalitativ utbildning på gymnasieskolan i
hemkommunen.
Vissa program beräknas behöva utöka antalet platser totalt inom GR 2019 jämfört
med 2018, såsom EK, EE, HU, IN, NA, SA och TE. För Alingsås del har inget av
dessa program vid preliminärantagningen 2019 fyllt platserna. Söktryck för behöriga
sökandes förstahandsval för nämnda program ligger mellan 54-92 %.
Övergripande pedagogiska konsekvenser
Ett ökat utbud av fristående gymnasieskolor innebär en större valfrihet och fler
möjligheter att välja skola av pedagogisk inriktning för elever och vårdnadshavare.
Denna valfrihet kan innebära en ökad segregering för olika grupper i samhället och
minskad likvärdighet.
Övergripande organisatoriska konsekvenser
En fortsatt ökning av antalet friskoleplatser innebär minskat antal möjliga sökande
elever per plats och att anpassningar bör ske i enlighet med minskat eleverunderlag
vilket kan påverka kommunens gymnasieskola negativt. En ökad konkurrenssituation
i GR och merkostnaden för interkommunala ersättningar försämrar möjligheten att
behålla utbildningsutbudet i Alingsås.
Sammantagen bedömning
Kultur- och utbildningsförvaltningen noterar att Skolinspektionen under förra året
endast godkände 25 % av ansökningarna om nyetablering av gymnasieskola och 50
% av ansökningarna om utökning av befintlig verksamhet inför läsåret 2019/2020.
Detta bör ses mot bakgrund att det var det högsta antalet ansökningar sedan 2012
och var en ökning med 20 % jämfört med förra året. Den vanligaste avslagsgrunden
var att ansökningar hänvisade till orealistiska ekonomiska kalkyler med anledning av
beräkning av elevunderlag. Den tredje vanligaste avslagsgrunden var brister i tillsyn
eller anmälningsärende då Skolinspektionen konstaterat brister vid tillsyn av en eller
flera av huvudmannens befintliga verksamheter.

Nedan framgår en redovisning av ansökta nyetableringar och ansökan om utökning
av en befintlig fristående gymnasieskola samt huruvida kultur- och
utbildningsförvaltningen i Alingsås till- eller avstyrker ansökan som svar på remisser
ställda från Skolinspektionen.
Ljud & Bildskolan LBS AB, dnr. 5.1-SI 2019:887 (LBS Kreativa gymnasiet
Lindholmen)
Ljud & Bildskolan LBS AB ansöker om nyetablering för inriktningar på estetiska
programmet och teknikprogrammet om 144 platser vid fullt utbyggd verksamhet.
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Ljud & Bildskolan LBS AB ansöker om inriktningen bild och formgivning och
inriktningen estetik och media på estetiska programmet. Alingsås kommun erbjuder
inte inriktningarna och avstår därför från att av- eller tillstyrka de sökta inriktningarna.
På teknikprogrammet ansöker Ljud & Bildskolan LBS AB om inriktningen design och
produktutveckling samt inriktningen informations- och medieteknik. Programmet och
inriktningarna är och har varit populära, vilket har medfört att många fristående
gymnasieskolor ansökt och ansöker om att få starta programmet och inriktningarna.
Kultur- och utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör analysera antalet
utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningarna inom GR för att
förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som följd. Enligt
statistik från preliminärantagningen har programmet ett söktryck om 83 % i hela GR,
medan söktrycket vid Alströmergymnasiet är 54 %. Enligt statistik från
preliminärantagningen erbjuder 35 utbildningsanordnare 1793 platser på
teknikprogrammet. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstyrker ansökan med
ovanstående resonemang.
Nordens Teknikerinstitut AB, dnr. 5.1-SI 2019:909 (NTI Gymnasiet Johanneberg)
Nordens Teknikerinstitut AB ansöker om nyetablering för inriktningar på el- och
energiprogrammet, estetiska programmet och teknikprogrammet. Nordens
Teknikerinstitut AB avser med ansökan att driva vidare IT Gymnasiet i Sverige AB:s
utbildningar. IT Gymnasiet i Sverige AB har totalt 493 elever fördelade på de sökta
inriktningarna över fyra årskurser. Nordens Teknikerinstitut AB ansöker om 573
platser vid fullt utbyggd verksamhet.
På el- och energiprogrammet ansöker Nordens Teknikerinstitut AB om för
inriktningen dator och kommunikationsteknik. Alingsås kommun erbjuder inte
inriktningen och avstår därför från att av- eller tillstyrka ansökan.
Nordens Teknikerinstitut AB ansöker om inriktningen estetik och media samt
inriktningen musik. Alingsås kommun lade ner inriktningen estetik och media år
2018 på grund av lågt söktryck under flera år. Alingsås kommun avstår därför från
att av- eller tillstyrka ansökan om inriktning estetik och media. Alingsås kommun
erbjuder inriktningen musik på estetiska programmet.
Då inriktningen musik på estetiska programmet har färre sökanden i den preliminära
ansökningsstatistiken för läsåret 2019/2020 bör inte fler utbildningsanordnare få
starta programmet till dess att ansökningsstatistiken inom GR förbättras. Kultur- och
utbildningsförvaltningen avstyrker ansökan då fler utbildningsanordnare riskerar att
leda till negativa konsekvenser avseende elevunderlaget.
På teknikprogrammet ansöker Nordens Teknikerinstitut AB om inriktningen
informations- och medieteknik. Alingsås kommun erbjuder inriktningen. Programmet
och inriktningen är och har varit populärt, vilket har medfört att många fristående
gymnasieskolor ansökt och ansöker om att få starta programmet och inriktningen.
Kultur- och utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör analysera antalet
utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningen inom GR för att
förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som följd. Enligt
statistik från preliminärantagningen har programmet ett söktryck om 83 % i hela GR,
medan söktrycket vid Alströmergymnasiet är 54 %. Enligt statistik från
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preliminärantagningen erbjuder 35 utbildningsanordnare 1793 platser på
teknikprogrammet. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstyrker ansökan med
ovanstående resonemang.

Lärande i Sverige AB, 5.1-SI 2019:821 (Realgymnasiet)
Lärande i Sverige AB ansöker om utökning av befintlig gymnasieskola för 30 platser
vid fullt utbyggd verksamhet för inriktningen personbil på fordons- och
transportprogrammet. Alingsås kommun erbjuder inte programmet och avstår får att
av- eller tillstyrka ansökan.
Vindseglet AB, dnr. 5.1-SI 2019:822 (Nya gymnasiet Göteborg)
Vindseglet AB ansöker om nyetablering för inriktningar på ekonomiprogrammet,
naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet för totalt 612 platser vid fullt utbyggd verksamhet.
På ekonomiprogrammet ansöker Vindseglet AB om inriktningen ekonomi och
inriktningen juridik. Alingsås kommun erbjuder båda dessa inriktningar. Programmet
och inriktningarna är och har varit populära, vilket har medfört att många fristående
gymnasieskolor ansökt och ansöker om att få starta programmet och inriktningarna.
Kultur- och utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör analysera antalet
utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningarna inom GR för att
förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som följd. Enligt
statistik från preliminärantagningen erbjuder 43 utbildningsanordnare 2396 platser
på ekonomiprogrammet. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstår från att av- eller
tillstyrka ansökan med ovanstående resonemang.
Vindseglet AB ansöker om inriktningen naturvetenskap på
naturvetenskapsprogrammet. Alingsås kommun erbjuder inriktningen. Programmet
och inriktningen är och har varit populärt, vilket har medfört att många fristående
gymnasieskolor ansökt och ansöker om att få starta programmet och inriktningen.
Kultur- och utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör analysera antalet
utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningen inom GR för att
förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som följd. Enligt
statistik från preliminärantagningen erbjuder 47 utbildningsanordnare 2267 platser
på naturvetenskapsprogrammet. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstår från att
av- eller tillstyrka ansökan med ovanstående resonemang.
På teknikprogrammet ansöker Vindseglet AB om inriktningen teknikvetenskap.
Alingsås kommun erbjuder inriktningen. Programmet och inriktningen är och har
varit populärt, vilket har medfört att många fristående gymnasieskolor ansökt och
ansöker om att få starta programmet och inriktningen. Kultur- och
utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör analysera antalet
utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningen inom GR för att
förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som följd. Enligt
statistik från preliminärantagningen har programmet ett söktryck om 83 % i hela GR,
medan söktrycket vid Alströmergymnasiet är 54 %. Enligt statistik från
preliminärantagningen erbjuder 35 utbildningsanordnare 1793 platser på
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teknikprogrammet. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstyrker ansökan med
ovanstående resonemang.
Slutligen ansöker Vindseglet AB om inriktningen beteendevetenskap och
inriktningen samhällsvetenskap på samhällsvetenskapsprogrammet. Alingsås
kommun erbjuder båda inriktningarna. Programmet och inriktningarna är och har
varit populära, vilket har medfört att många fristående gymnasieskolor ansökt och
ansöker om att få starta programmet och inriktningarna. Kultur- och
utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör analysera antalet
utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningarna inom GR för att
förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som följd. Enligt
statistik från preliminärantagningen erbjuder 54 utbildningsanordnare 2727 platser
på samhällsvetenskapsprogrammet. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstår från
att av- eller tillstyrka ansökan med ovanstående resonemang.
Hvilan Utbildning AB, dnr. 32-2018:11950 (Hvilan Gymnasium Göteborg)
Hvilan Utbildning AB ansöker om utökning av befintlig gymnasieskola för 75 platser
vid fullt utbyggd verksamhet för inriktningen juridik på ekonomiprogrammet. Alingsås
kommun erbjuder inriktningen. Programmet och inriktningen är och har varit
populärt, vilket har medfört att många fristående gymnasieskolor ansökt och
ansöker om att få starta programmet och inriktningen. Kultur- och
utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör analysera antalet
utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningen inom GR för att
förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som följd. Enligt
statistik från preliminärantagningen erbjuder 43 utbildningsanordnare 2396 platser
på ekonomiprogrammet. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstår från att av- eller
tillstyrka ansökan med ovanstående resonemang.
Thoren Innovation School AB, dnr. SI 2019:893 (Thoren Innovation School
Göteborg)
Förvaltningen noterar att Thoren Innovation School AB återkommer med ansökan
om utökning av befintlig gymnasieskola för 42 platser vid fullt utbyggd verksamhet för
inriktningen medier, information och kommunikation på
samhällsvetenskapsprogrammet. Skolinspektionen avslog ansökan 2018 på grund
av brister vid tillsyn av huvudmannen. Alingsås kommun erbjuder inriktningen.
Programmet och inriktningen är och har varit populärt, vilket har medfört att många
fristående gymnasieskolor ansökt och ansöker om att få starta programmet och
inriktningen. Kultur- och utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör
analysera antalet utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningen
inom GR för att förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som
följd. Enligt statistik från preliminärantagningen erbjuder 54 utbildningsanordnare
2727 platser på samhällsvetenskapsprogrammet. Kultur- och
utbildningsförvaltningen avstår från att av- eller tillstyrka ansökan med ovanstående
resonemang.
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Drottning Blankas Gymnasieskola AB, dnr. SI 2019:922 (Drottning Blankas
Gymnasieskola Göteborg 2)
Drottning Blankas Gymnasieskola AB ansöker om nyetablering för inriktningar på
barn- och fritidsprogrammet, ekonomiprogrammet, estetiska programmet, handelsoch administrationsprogrammet, hotell- och turismprogrammet,
hantverksprogrammet samt samhällsvetenskapsprogrammet. Drottning Blankas
Gymnasieskola AB avser med ansökan att driva vidare Plusgymnasiet AB:s
utbildningar. Plusgymnasiet AB har totalt 242 elever fördelade på några av de sökta
inriktningarna över 3 årskurser. Drottning Blankas Gymnasieskola AB ansöker om
312 platser vid fullt utbyggd verksamhet.
På barn- och fritidsprogrammet ansöker Drottning Blankas Gymnasieskola AB om
inriktningen fritid och hälsa på barn- och fritidsprogrammet. Alingsås kommun
erbjuder inte inriktningen och avstår därför från att av- eller tillstyrka ansökan.
Drottning Blankas Gymnasieskola AB ansöker om inriktningen ekonomi på
ekonomiprogrammet. Alingsås kommun erbjuder inriktningen. Programmet och
inriktningen är och har varit populärt, vilket har medfört att många fristående
gymnasieskolor ansökt och ansöker om att få starta programmet och inriktningen.
Kultur- och utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör analysera antalet
utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningen inom GR för att
förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som följd. Enligt
statistik från preliminärantagningen erbjuder 43 utbildningsanordnare 2396 platser
på ekonomiprogrammet. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstår från att av- eller
tillstyrka ansökan med ovanstående resonemang.
På estetiska programmet ansöker Drottning Blankas Gymnasieskola AB om
inriktningen estetik och media på estetiska programmet. Alingsås kommun lade ner
inriktningen inför läsår 2018/2019 på grund av lågt söktryck under en längre tid.
Alingsås kommun avstår från att av- eller tillstyrka ansökan.
Drottning Blankas Gymnasieskola AB ansöker om inriktningen handel och service
på handels- och administrationsprogrammet. Alingsås kommun erbjuder
inriktningen. Då handels- och administrationsprogrammet har färre behöriga
sökanden i den preliminära ansökningsstatistiken för läsåret 2019/2020 bör inte fler
utbildningsanordnare få starta programmet till dess att ansökningsstatistiken inom
GR förbättras. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstyrker ansökan då fler
utbildningsanordnare riskerar att leda till negativa konsekvenser avseende
elevunderlaget.
På hotell- och turismprogrammet ansöker Drottning Blankas Gymnasieskola AB om
inriktningen hotell och konferens. Alingsås kommun erbjuder inte programmet och
avstår från att av- eller tillstyrka ansökan.
Drottning Blankas Gymnasieskola AB ansöker om inriktningen övriga hantverk på
hantverksprogrammet. Alingsås kommun erbjuder inte programmet och avstår från
att av- eller tillstyrka ansökan.
På samhällsvetenskapsprogrammet ansöker Drottning Blankas Gymnasieskola AB
om inriktningen beteendevetenskap och inriktningen samhällsvetenskap. Alingsås
kommun erbjuder båda inriktningarna. Programmet och inriktningarna är och har
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varit populära, vilket har medfört att många fristående gymnasieskolor ansökt och
ansöker om att få starta programmet och inriktningarna. Kultur- och
utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör analysera antalet
utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningarna inom GR för att
förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som följd. Enligt
statistik från preliminärantagningen erbjuder 54 utbildningsanordnare 2727 platser
på samhällsvetenskapsprogrammet. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstår från
att av- eller tillstyrka ansökan med ovanstående resonemang.
Klaragymnasium AB, dnr. SI 2019:984 (Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg 2)
Klaragymnasium AB ansöker om nyetablering för inriktningar på
ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsprogrammet.
Klaragymnasium AB avser med ansökan att driva vidare Hermods gymnasium AB:s
utbildningar. Hermods gymnasium AB har totalt 306 elever fördelade på några av de
sökta inriktningarna över 3 årskurser. Klaragymnasium AB ansöker om 364 platser
vid fullt utbyggd verksamhet.
På ekonomiprogrammet ansöker Klaragymnasium AB om inriktningen ekonomi och
inriktningen juridik. Alingsås kommun erbjuder båda inriktningarna. Programmet och
inriktningarna är och har varit populära, vilket har medfört att många fristående
gymnasieskolor ansökt och ansöker om att få starta programmet och inriktningarna.
Kultur- och utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör analysera antalet
utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningarna inom GR för att
förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som följd. Enligt
statistik från preliminärantagningen erbjuder 43 utbildningsanordnare 2396 platser
på ekonomiprogrammet. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstår från att av- eller
tillstyrka ansökan med ovanstående resonemang.
Klaragymnasium AB ansöker om inriktningen naturvetenskap och inriktningen
naturvetenskap och samhälle på naturvetenskapsprogrammet. Alingsås kommun
erbjuder båda inriktningarna. Programmet och inriktningarna är och har varit
populära, vilket har medfört att många fristående gymnasieskolor ansökt och
ansöker om att få starta programmet och inriktningarna. Kultur- och
utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör analysera antalet
utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningarna inom GR för att
förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som följd. Enligt
statistik från preliminärantagningen erbjuder 47 utbildningsanordnare 2267 platser
på naturvetenskapsprogrammet. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstår från att
av- eller tillstyrka ansökan med ovanstående resonemang.
På samhällsvetenskapsprogrammet ansöker Klaragymnasium AB om inriktningen
beteendeetenskap och inriktningen medier, information och kommunikation på
samhällsvetenskapsprogrammet. . Alingsås kommun erbjuder båda inriktningarna.
Programmet och inriktningarna är och har varit populära, vilket har medfört att
många fristående gymnasieskolor ansökt och ansöker om att få starta programmet
och inriktningarna. Kultur- och utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen
bör analysera antalet utbildningsanordnare som erbjuder programmet och
inriktningarna inom GR för att förhindra en eventuell överetablering med framtida
tomplatser som följd. Enligt statistik från preliminärantagningen erbjuder 54
utbildningsanordnare 2727 platser på samhällsvetenskapsprogrammet. Kultur- och
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utbildningsförvaltningen avstår från att av- eller tillstyrka ansökan med ovanstående
resonemang.
Klaragymnasium AB, dnr SI 2019:965 (KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg)
Klaragymnasium AB ansöker om nyetablering för inriktningar på
ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet
och teknikprogrammet. Klaragymnasium AB avser med ansökan att driva vidare
Mikael Elias Gymnasium AB:s utbildningar. Mikael Elias Gymnasium AB har totalt
599 elever fördelade på de sökta inriktningarna över 3 årskurser. Klaragymnasium
AB ansöker om 597 platser vid fullt utbyggd verksamhet.
På ekonomiprogrammet ansöker Klaragymnasium AB om inriktningen ekonomi och
inriktningen juridik. Alingsås kommun erbjuder båda inriktningarna. Programmet och
inriktningarna är och har varit populära, vilket har medfört att många fristående
gymnasieskolor ansökt och ansöker om att få starta programmet och inriktningarna.
Kultur- och utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör analysera antalet
utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningarna inom GR för att
förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som följd. Enligt
statistik från preliminärantagningen erbjuder 43 utbildningsanordnare 2396 platser
på ekonomiprogrammet. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstår från att av- eller
tillstyrka ansökan med ovanstående resonemang.
Klaragymnasium AB ansöker om inriktningen naturvetenskap och inriktningen
naturvetenskap och samhälle på naturvetenskapsprogrammet. Alingsås kommun
erbjuder båda inriktningarna. Programmet och inriktningarna är och har varit
populära, vilket har medfört att många fristående gymnasieskolor ansökt och
ansöker om att få starta programmet och inriktningarna. Kultur- och
utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör analysera antalet
utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningarna inom GR för att
förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som följd. Enligt
statistik från preliminärantagningen erbjuder 47 utbildningsanordnare 2267 platser
på naturvetenskapsprogrammet. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstår från att
av- eller tillstyrka ansökan med ovanstående resonemang.
På samhällsvetenskapsprogrammet ansöker Klaragymnasium AB om inriktningen
beteendeetenskap och inriktningen samhällsvetenskap på
samhällsvetenskapsprogrammet. . Alingsås kommun erbjuder båda inriktningarna.
Programmet och inriktningarna är och har varit populära, vilket har medfört att
många fristående gymnasieskolor ansökt och ansöker om att få starta programmet
och inriktningarna. Kultur- och utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen
bör analysera antalet utbildningsanordnare som erbjuder programmet och
inriktningarna inom GR för att förhindra en eventuell överetablering med framtida
tomplatser som följd. Enligt statistik från preliminärantagningen erbjuder 54
utbildningsanordnare 2727 platser på samhällsvetenskapsprogrammet. Kultur- och
utbildningsförvaltningen avstår från att av- eller tillstyrka ansökan med ovanstående
resonemang.
På teknikprogrammet ansöker Klaragymnasium AB om inriktningen
teknikvetenskap. Alingsås kommun erbjuder inriktningen. Programmet och
inriktningen är och har varit populärt, vilket har medfört att många fristående
Kultur- och utbildningsförvaltningen Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Kungsgatan 9
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gymnasieskolor ansökt och ansöker om att få starta programmet och inriktningen.
Kultur- och utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör analysera antalet
utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningen inom GR för att
förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som följd. Enligt
statistik från preliminärantagningen har programmet ett söktryck om 83 % i hela GR,
medan söktrycket vid Alströmergymnasiet är 54 %. Enligt statistik från
preliminärantagningen erbjuder 35 utbildningsanordnare 1793 platser på
teknikprogrammet. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstyrker ansökan med
ovanstående resonemang.

Kultur- och utbildningsförvaltningen Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 60 00  Fax: 0322-61 67 30  E-post: kultur.utbildning@alingsas.se  Webbplats:
www.alingsas.se

Sida 55 av 92

Justering av platsantal efter
preliminärantagning till
Alströmergymnasiet
2019/2020
7
2019.153 KUN

Sida 56 av 92

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-04-17

§ 24 2019.153 KUN

Justering av platsantal efter preliminärantagning till Alströmergymnasiet
2019/2020
Ärendebeskrivning
Vid Alströmergymnasiet i Alingsås kommun finns i april månad sammanlagt 1 154 elever och
av dessa går 1 008 på nationella program. Med nedanstående förslag kommer antalet elever
på nationella program vara ca 1100 läsåret 2019/2020. I genomförandet av förslaget har
förvaltningen tagit hänsyn till söktryck, lokaler, lärarbehörigheter och ekonomi.
Preliminärantagningen inom Göteborgsregionen (GR) avslutades den 9 april 2019. Tidsplan
för gymnasieantagning för läsår 2019/2020 är som följer:
1
Gymnasievalet stänger för elev
februari
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

10 juni

Ordförande beslutar om slutligt antal platser till slutantagningen
enligt nämndens beslut § 37 KUN

12 juni

Slutantagning. Platserna ska vara klarmarkerade senast kl. 10.00

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 april angett följande:
I förhållande till förslaget inför preliminärantagningen som nämnden antog 20 mars
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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angående platsantal föreslås vissa justeringar. Dessa framgår av kolumnen ”Förslag
platsantal efter preliminärantagningen”. I siffrorna ingår alla förstahandsökande elever
innanför och utanför GR-området, likaså elever som sökt till någon av Alströmergymnasiets
NIU-utbildningar. Även andrahansökande elever är med i underlaget. Ett visst antal elever
som idag saknar behörighet kommer tillkomma enligt tidigare erfarenhet. Teknikprogrammet
platsantal justeras ner på grund för få sökande för att fylla tre klasser. Naturprogrammet och
Restaurang- och livsmedelsprogrammet justeras upp på grund av många sökande.
Preliminärantagningen är gjord 9 april 2019 och utifrån denna simulering lämnas följande
förslag på organisation:
Förslag
Inför läsårsstart
platsantal i
Förslag platsantal
2019/2020 fördelar nför
efter preliminärFörstahandsva Andrahands
sig ansökningarna
Ledig
preliminärantagningen2019/202
enligt följande:
l behöriga
-sökande
a
antagninge
0
n
Program
2019/2020
Barn- och fritid

14

13

5

0

14

24

15

6

6

24

84

80

9

0

84

El- och energi

26

18

5

2

26

Estet/Dans

6

2

4

0

6

Estet/Musik

24

21

0

3

24

Handel/admin

25

14

3

8

25

Humanistiska

-

-

-

-

0

Naturvetenskap

30

27

8

Restaurang- och
livsmedel

10

9

2

1

12

63

14

5

82

Bygg- och
anläggning och
lärling
Ekonomi

Samhällsvetenska
82
p

Justerandes sign

Justerandes sign

32

Justerandes sign
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Teknik

82

Vård- och omsorg 14
Summa:

47

5

7

62

6

1

7

14

421

405

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 vid sitt sammanträde den 12 juni att besluta om platsantal till
slutantagningen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till platsantal efter
preliminärantagningen för läsåret 2019/2020.
Beslut om platsantal till slutantagningen för läsåret 2019/2020 fattas vid Kultur- och
utbildningsnämnden sammanträde den 13 maj 2019.
Beslut om slutligt antal platser till slutantagningen fattas genom ordförandebeslut senast 10
juni 2019.
Expedieras till
Verksamhet Utbildning
Göteborgsregionens kommunalförbund
Beslutsunderlag
 Justering av platsantal inför slutantagningen

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 25 2019.217 KUN

Samverkan mellan gymnasieskolan och grundskolan i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
I KF Flerårsstrategi, § 226/2018 KF, anges följande:
Gymnasieskolan skall erbjuda eleverna en god och stimulerande studiemiljö med hög
kunskapsutveckling. Genom god samverkan med grundskolan förvantas eleverna inneha
nödvändig kunskap för att klara fortsatta studier.
Ordförande har efterfrågat information om hur samverkan sker idag mellan gymnasieskolan
och grundskolan i Alingsås kommun. Förvaltningen har tagit fram en sammanställning över
de områden där samverkan sker idag. Informationen biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Sida
Sida61
1 av
av192

Utdragsbestyrkande

Samverkan mellan gymnasieskolan och
grundskolan i Alingsås kommun
Skolövergripande aktiviteter:
Följande aktiviteter genomförs vilket skapar rätt valkomptens för eleven vid val till gymnasiet
vilket i sin tur leder till trygghet vilket gynnar måluppfyllelsen:
Niornas gymnasiedag:

Elever i åk 9 besöker två valfria gymnasieprogram inför
gymnasievalet.

Öppet hus på Alströmer:

Elever och vårdnadshavare besöker skolan för information om
utbildningarna av elever och personal.

Skuggning:

Elever ur åk 9 erbjuds följa en gymnasieklass under en dag för att
få en bild av programmet.

SYV-samverkan:

Studie- och yrkesvägledare från grundskolor i Alingsås samt
närliggande kommuner bjuds in till Alströmer för att få information
om skolan samt våra gymnasieprogram. SYV och rektor deltog i
informationen.

Industrinatten:

En möjlighet för grundskoleelever att komma ut till olika
industriföretag.

Digitala examinationer:

Förstelärare IKT bistår BoU vid implementeringen av Dugga

Övergripande elevhälsosamverkan:
Elevhälsosamverkan:

Medarbetare på barn- och ungdomsförvaltningen genomför
pedagogiska kartläggningar eller/och eller andra kartläggningar
ifrån Elevhälsoteamet (skolsocial, medicinskt etc). Utifrån
kartläggningen görs en plan t.ex. ett åtgärdsprogram med syftet
att röja bort de hinder som finns för lärande. Genom projektet
”Brobygge” träffar Alströmergymnasiets specialpedagoger från
Elevhälsoteamet högstadieskolornas Elevhälsoteam för att få
nödvändig information om blivande elever.
Exempel på insatser som barn och ungdomsförvaltningen i övrigt
genomför i dagsläget är:
- Speciallärare till elever som behöver lästräning/skrivträning/stöd
i matte
- Särskild undervisningsgrupp till de som behöver, bemannad med
speciallärare
- Extra anpassningar inom ramen för den ordinarie
undervisningen
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- Dubbelbemanning dvs två lärare på en klass
- Extra undervisning i vissa ämnen för att få mer tid
- Lovskola
- Samtalskontakt med kurator
- Strukturstöd av mentor
Exempel på instanser inom barn- och ungdomsförvaltningen
som är på organisatorisk nivå:
- Samverkan med socialtjänst och BUP via t.ex. västbus och
samtidigt
- Specialpedagogisk handledning av lärare i mötet med vissa
grupper/elever
- Kollegialt lärande kring undervisningen t.ex. läslyftet i år
- Djupgående analyser med åtgärder arbetslag+Elevhälsoteam
- Nulägesanalyser för att se vad som är nästa steg för skolans
utveckling

Exempel på insatser inom kultur- och
utbildningsförvaltningen:
Alströmergymnasiet har bjudit in grundskolans samtliga
rektorer och elevhälsopersonal till en gemensam eftermiddag där
syftet var erfarenhetsutbyte mellan skolformerna. De olika
formerna av stöd samt elevhälsoarbete diskuterades.

Programspecifika samverkansformer:
Gymnasiesärskolan:

Regelbunden samverkan med grundsärskolan åk 7-9 inom
ämnena musik och idrott. Gemensam kompetensutveckling för all
pedagogisk personal inom GS samt grundsärskolan.

RL

Kontakt med grundskolan gällande en kommande kocktävling.
Bjudit in till möjlighet att genomföra Hem- och konsumentkunskap
i samarbete med RL. Minst en skolan deltog.

Estet dans:

Danselever genomför dansklasser med grundskoleelever. (idrott)

El:

Tar emot en PRAO-elev på programmet.

Bygg/El:

Särskild inbjudan till tjejer i åk 9 för informationsträff om Bygg och
El.

BF:

Samverkan med grundskolor gällande friluftsdag/aktivitetsdag.
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§ 26 2019.041 KUN

Utmaning av arbetsmarknadsenheten Arbetslivsresurs
Ärendebeskrivning
Arbetslivsresurs AR AB har i skrivelse inkommen den 11 september 2018 utmanat Alingsås
kommun gällande driften av hela, alternativt delar av, arbetsmarknadsenhetens verksamhet.
Utmaningen gäller driften av kartläggande, utredande och operativ verksamhet som tros
kunna bedrivas med motsvarande eller bättre kvalitet som idag men till en lägre kostnad för
Alingsås kommun.
I enlighet med “Tillämpningsanvisningar för utmaning i Alingsås kommun” (KS 26 november
2012 § 196) innebär utmaningsrätt en möjlighet att föra fram synpunkten till kommunen att
verksamhet som bedrivs av kommunen skulle kunna utföras av annan. En utmaning kan leda
till att kommunen överväger extern drift av både vidare och smalare omfattning än
utmaningen.
Kommunens handläggning av en inkommen utmaning regleras i tillämpningsföreskrifterna för
utmaning i Alingsås kommun.
Enligt föreskrifterna ska den eller de nämnder som berörs av utmaningen besluta om
underlag för beslut om utmaningen antas eller avslås. Inför kommunstyrelsens prövning av
utmaningen ska kultur- och utbildningsnämnden därför i enlighet med
tillämpningsföreskrifterna avge yttrande enligt följande frågeställningar:









Består den utmanade verksamheten helt eller delvis av myndighetsutövning,
strategiska ledningsfunktioner eller har den nära anknytning till sådana funktioner?
Bedrivs den utmanade verksamheten redan i dagsläget helt eller delvis av
upphandlad verksamhet?
En beskrivning av personalkonsekvenser för verksamhetsområdet, nämnden och
kommunen som helhet.
Ett ekonomiskt underlag som beskriver kommunens nuvarande kostnad och intäkter
för den utmanade verksamheten, där följande faktiska kostnader ingår som separata
poster, avstämda med den centrala ekonomifunktionen: personal, lokaler,
avskrivningskostnader, särskilda verksamhetskostnader av betydelse samt övriga
kostnader. Intäkter ska specificeras och intäkter och bidrag ska delas upp på
kommuninterna och externa.
Bedömning av den totala ekonomiska effekten för kommunen. Effekter för mindre
lönsamma verksamhetsdelar som inte omfattas av utmaningen ska vägas in.
En beskrivning av kvalitén i den utmanade verksamheten så som den bedrivs för
närvarande med de jämförelsetal som bedöms vara relevanta.
Bedömning av den samlade effekten på kvaliteten för den utmanade verksamheten
och kommunen som helhet vid extern drift.

Underlaget ska redogöra för de faktorer som talar för och emot att utmaningen ska antas.
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Förvaltningen lämnar i separat bilaga daterad 11 april 2019 yttrande över de efterfrågade
frågeställningarna.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningen yttrande som sitt eget och översänder
det till kommunstyrelsen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utmaning gällande driften av arbetsmarknadsenhetens verksamhet
Arbetslivsresurs AR AB har i skrivelse inkommen den 11 september 2018 utmanat
Alingsås kommun gällande driften av hela, alternativt delar av,
arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Utmaningen gäller driften av kartläggande,
utredande och operativ verksamhet som tros kunna bedrivas med motsvarande eller
bättre kvalitet som idag men till en lägre kostnad för Alingsås kommun.
I enlighet med “Tillämpningsanvisningar för utmaning i Alingsås kommun” (KS 26
november 2012 § 196) innebär utmaningsrätt en möjlighet att föra fram synpunkten till
kommunen att
verksamhet som bedrivs av kommunen skulle kunna utföras av annan. En utmaning
kan leda till att kommunen överväger extern drift av både vidare och smalare
omfattning än utmaningen.
Kommunens handläggning av en inkommen utmaning regleras i
tillämpningsföreskrifterna för utmaning i Alingsås kommun.
Enligt föreskrifterna ska den eller de nämnder som berörs av utmaningen besluta om
underlag för beslut om utmaningen antas eller avslås. Inför kommunstyrelsens
prövning av utmaningen ska kultur- och utbildningsnämnden därför i enlighet med
tillämpningsföreskrifterna avge yttrande enligt följande frågeställningar:









Består den utmanade verksamheten helt eller delvis av myndighetsutövning,
strategiska ledningsfunktioner eller har den nära anknytning till sådana
funktioner?
Bedrivs den utmanade verksamheten redan i dagsläget helt eller delvis av
upphandlad verksamhet?
En beskrivning av personalkonsekvenser för verksamhetsområdet, nämnden
och kommunen som helhet.
Ett ekonomiskt underlag som beskriver kommunens nuvarande kostnad och
intäkter för den utmanade verksamheten, där följande faktiska kostnader ingår
som separata poster, avstämda med den centrala ekonomifunktionen:
personal, lokaler, avskrivningskostnader, särskilda verksamhetskostnader av
betydelse samt övriga kostnader. Intäkter ska specificeras och intäkter och
bidrag ska delas upp på kommuninterna och externa.
Bedömning av den totala ekonomiska effekten för kommunen. Effekter för
mindre lönsamma verksamhetsdelar som inte omfattas av utmaningen ska
vägas in.
En beskrivning av kvalitén i den utmanade verksamheten så som den bedrivs
för närvarande med de jämförelsetal som bedöms vara relevanta.
Bedömning av den samlade effekten på kvaliteten för den utmanade
verksamheten och kommunen som helhet vid extern drift.

Underlaget ska redogöra för de faktorer som talar för och emot att utmaningen ska
antas.
Följande yttrande lämnas av förvaltningen med anledning av ovanstående
frågeställningar:
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Består den utmanade verksamheten helt eller delvis av myndighetsutövning,
strategiska ledningsfunktioner eller har den nära anknytning till sådana
funktioner?
Arbetsmarknadsenheten utövar ingen myndighetsutövning utan är en
utförarverksamhet där delar av verksamheten har nära anknytning till socialnämndens
myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd (4 kap. 4 § SoL) samt daglig
sysselsättning (4 kap. 1 § SoL).
Övrig verksamhet har inte nära anknytning till myndighetsutövning utan består av
insatser som utförs på beställning av bland annat arbetsförmedling.
Arbetsmarknadsenheten är idag organiserad under verksamheten Integration och
Arbetsmarknad där verksamhetschef ingår i förvaltningens ledningsgrupp. Ett
förvaltningsövergripande perspektiv där synergier och effektiviseringar med övriga
verksamheter i förvaltningen finns för denna del.
Bedrivs den utmanade verksamheten redan i dagsläget helt eller delvis av
upphandlad verksamhet?
I dagsläget finns ingen upphandlad verksamhet inom AME.
En beskrivning av personalkonsekvenser för verksamhetsområdet, nämnden
och kommunen som helhet.
Det utmanande företaget uppger att att de kan utföra hela eller delar av
arbetsmarknadsenheten för en lägre kostnad än vad Alingsås kommun gör idag. Möjlig
risk vid upphandlad aktör kan bli att personalresurser skulle behöva reduceras.
Personalen på arbetsmarknadsenheten utgörs idag av högutbildad med stor
kompetens inom området och erbjuder ett brukarstöd som kan bli svårt att
kvalitessäkra. Eftersom Arbetslivresurs AR AB samarbetar med bemanningsföretag
vilket kan medföra att kontinuiteten i personalgruppen minskar.
Arbetsmarknadsenheten arbetar i nära samarbete med kommunens näringsliv,
vuxenutbildning och arbetsförmedling och har på detta sätt möjlighet att arbete mot
kommunens egna kompetensförsörjning och bristyrken. Detta riskerar försvåras vid
upphandling av extern aktör. Det väl upparbetade samarbetet med arbetsförmedlingen
resulterar också i en intäkt då arbetsförmedlingen årligen köper platser och
kartläggningar av kommunens verksamhet.
Konsekvenser - Kommunen i helhet
Arbetsmarknadsenhetens uppdrag utförs med ändamålet att förebygga ett utanförskap
och bryta försörjningsstödsberoende. Arbetsmarknadsenhetens bredd, kunskap och
lokala förankring riskerar att gå förlorad vid en utmananade verksamhets övertagande.
Konsekvenser - Nämnden
Nämndens möjlighet till ett helthetsperspekiv och synergier utifrån kommunfullmäktiges
mål och updprag avseende praktikplatser, arbetsträningsplatser samt integration
riskerar att öka kostnaderna på sikt om delar av AME lyfts ur nämndens verksamhet.
En direkt konsekvens av detta är att kompetensförsörjningen inom förvaltningen och
därmed kvaliteten inom nämndens verksamhetsområden så som vuxenutbildning,
yrkesprogram på gymnasiet, integrationsavdelningen och ungdomsverksamhet kan gå
förlorad vid en splittring av AME.
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Ett ekonomiskt underlag som beskriver kommunens nuvarande kostnad och
intäkter för den utmanade verksamheten, där följande faktiska kostnader ingår
som separata poster, avstämda med den centrala ekonomifunktionen: personal,
lokaler, avskrivningskostnader, särskilda verksamhetskostnader av betydelse
samt övriga kostnader. Intäkter ska specificeras och intäkter och bidrag ska
delas upp på kommuninterna och externa.
Bedömning av den totala ekonomiska effekten för kommunen. Effekter för
mindre lönsamma verksamhetsdelar som inte omfattas av utmaningen ska vägas
in.
Arbetsmarknadsenhetens budgetram 2019 uppgår till 4,34 mkr. Detta är en minskning
med ungefär 6 mkr enligt beslut i Kommunfullmäktige den 12 december 2018 § 226.
Kultur och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Kommunledningskontorets
centrala ekonomiavdelning tagit fram ekonomiska underlag och granskat dessa.
Budget
Konto
2019
Försäljningsintäkter
1 083
Hyror och arrenden
-0
Bidrag
3 756
Försäljning av verksamhet/konsulter
0
Summa Verksamhetens intäkter
4 839
Personalkostnader
-6 604
Lokalhyror
-1 437
Köp av tjänster
-295
Övriga kostnader
-844
Summa Verksamhetens kostnader
-9 179
Nämndsbidrag
4 340
Summa Kommunbidrag
4 340
Summa Resultat
0
Kultur och utbildningsnämnden bedömer att årets budgetram kommer innebära ett
underskott om 2 mkr för Arbetsmarknadsenheten under 2019. Enligt nämndens
beslutade handlingsplan förväntas underskottet hanteras och verksamheten vara i
balans 2020. Kommunens budgeterade kostnader framgår i den bifogade
resultaträkningen där den största posten utgörs av personalkostnader. Inom
personalkostnaderna har den största delen av handlingsplanen kostnadsreduceringar
budgeterats.
I övrigt budgeteras lokalkostnader, förbrukningsmaterial och övriga kostnader.
Nämndens externa intäkter förväntas uppgå till cirka 4,8 mkr där den huvudsakliga
delen består i intäkter från Arbetsförmedlingen. Den externa medfinansieringen (4,8
mkr) samt kommunens egna finansiering (4,34 mkr) innebär en total omslutning för
verksamheten på drygt 9 mkr. Därutöver tillkommer centrala resurser såsom
arbetsledning, löneadministration och ekonomiadministration.
En ekonomisk effekt som nämnden ser med att AME drivs av extern part är att
nämndens handlingsutrymme och möjlighet att vidta åtgärder för att inom nämndens
totala omslutning nå en budget i balans minskar. Detta kan då i praktiken innebära
eventuella besparingar inom andra verksamheter inom nämnden.
Arbetsförmedlingen står idag för nästan 50% av verksamhetes externa intäkter. Skulle
arbetsmarknadsenheten drivas av extern aktör så riskerar denna intäkt falla bort och
kan även i slutändan påverka verksamhetens kvalité.
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En beskrivning av kvalitén i den utmanade verksamheten så som den bedrivs för
närvarande med de jämförelsetal som bedöms vara relevanta.
Bedömning av den samlade effekten på kvaliteten för den utmanade
verksamheten och kommunen som helhet vid extern drift.
Arbetsmarknadsenheten drivs idag i nära samarbete med det lokala näringslivet, lokala
arbetsförmedlingen och andra kommunala förvaltningar. Om verksamheten skulle
drivas i extern regi riskerar den lokala förankringen , synergier med egna och övriga
förvaltningar minska.
Arbetet med lokala jobbspråk i det nationella projektet Delegationen för unga och
nyanlända i arbete (DUA) kan komma att påverkas, synergier och samarbeten med
vuxenutbildningen, gymnasieskolan, Integrationsverksamheten och Barn och
Ungdomsförvaltningen kan komma att försvåras och skapa en mer splittrad
verksamhet.
Arbetslivsresurs AR AB har inte uppvisat hur de ämnar att skapa större medvärde eller
driva verksamheten med mindre budget än vad Kultur och utbildningsnämnden gör
idag.
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Arbetsplaner med anleding
av beslutad flerårsstrategi
10
2019.087 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-04-17

§ 15 2019.087 KUN

Arbetsplaner med anledning av beslutad flerårsstrategi
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antar varje år en flerårsstrategi där prioriterade mål med indikatorer för
ekonomi, kvalitet och volym återfinns. I flerårsstrategin fastställs också budgeten för det
kommande året och de ekonomiska ramarna för de nästkommande två åren.
Kultur- och utbildningsnämnden antog den 20 februari § 23 flerårsstrategi 2019-2021. Enligt
Alingsås styrmodell är nämndens flerårsstrategi utgångspunkt för förvaltningens styrning och
i arbetslaner ska förvaltningarnas avdelningar/enheter uttrycka sina aktiviteter gentemot
flerårsstrategins prioriterade mål, åtaganden och riktade uppdrag.
Kultur- och utbildningsförvaltningen består av fyra verksamhetsdelar:
 Utbildning
 Kultur, turism och evenemang
 Anläggning och fritid
 Integration och arbetsmarknad
Dessa verksamheter har upprättat arbetsplaner för sina respektive enheter, vilka benämns
som verksamhetsplaner på förvaltningsledningsnivå. De planer som utarbetas på enhetsnivå
benämns som arbetsplaner inom förvaltningens organisation.
Verksamhetsplaner och arbetsplanerna följs upp i samband med nämndens vår-, del- och
årsbokslut.
En muntlig information av verksamhetsplanerna lämnas vid nämndens sammanträde den 23
april därefter diarierförs verksamhetsplanerna.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Nämnden tar del av verksamhetsplanerna och lägger de till handlingarna.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-04-17

§ 27 2019.087 KUN

Arbetsplaner med anledning av beslutad flerårsstrategi
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antar varje år en flerårsstrategi där prioriterade mål med indikatorer för
ekonomi, kvalitet och volym återfinns. I flerårsstrategin fastställs också budgeten för det
kommande året och de ekonomiska ramarna för de nästkommande två åren.
Kultur- och utbildningsnämnden antog den 20 februari § 23 flerårsstrategi 2019-2021. Enligt
Alingsås styrmodell är nämndens flerårsstrategi utgångspunkt för förvaltningens styrning och
i arbetslaner ska förvaltningarnas avdelningar/enheter uttrycka sina aktiviteter gentemot
flerårsstrategins prioriterade mål, åtaganden och riktade uppdrag.
Kultur- och utbildningsförvaltningen består av fyra verksamhetsdelar:
 Utbildning
 Kultur, turism och evenemang
 Anläggning och fritid
 Integration och arbetsmarknad
Dessa verksamheter har upprättat arbetsplaner för sina respektive enheter, vilka benämns
som verksamhetsplaner på förvaltningsledningsnivå. De planer som utarbetas på enhetsnivå
benämns som arbetsplaner inom förvaltningens organisation.
Verksamhetsplaner och arbetsplanerna följs upp i samband med nämndens vår-, del- och
årsbokslut.
En muntlig information av verksamhetsplanerna lämnas vid nämndens sammanträde den 23
april därefter diarieförs verksamhetsplanerna.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Nämnden tar del av verksamhetsplanerna och lägger de till handlingarna.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Ekonomisk uppföljning per
månad
11
2019.206 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-18
Martin Larsson

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.206 KUN

Ekonomisk uppföljning per mars månad
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen rapporterar det ekonomiska utfallet gentemot budget till
och med mars månad samt helårsprognos för 2019.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat på 10 066 tkr gentemot budget
för perioden januari till mars. Det negativa resultatet härleds främst till personalens
semestereffekt 6 025 tkr, Arbetsmarknadsenheten 2 037 tkr och Nolhaga Parkbad 1 450 tkr.
Förvaltningens bedömning är att prognos på helår kommer att vara ett resultat med negativ
budgetavvikelse på 5 000 tkr om ej Flyktingfondsansökan på 4 700 tkr godkänns av
kommunfullmäktige 2019-04-24.
Förvaltningen redovisar också en ekonomisk uppföljning enligt tillämpningsanvisningar inom
ramen för styrmodellen 2018 med beslutande av kommunstyrelsen 2018-03-12 § 21.

Ekonomisk bedömning
En handlingsplan för att hantera underskott inom AME:s verksamhet har utarbetats på
5 500 tkr. Ytterligare en handlingsplan kommer att behövas vid fortsatt underskott på
Nolhaga Parkbad.

Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för mars månad
och översänder den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och
kommunledningskontoret.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen och KLK

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Controller

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-04-18
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Månadsbokslut 2019

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader

Utfall
månad
mars

Budget
2019

Prognos
helår

Avvikelse
helår

92 264

18 710

92 264

0

-187 010

-51 749

-190 910

-3 900

Lokalhyror

-56 455

-14 814

-57 055

-600

Köp av tjänster

-82 778

-19 414

-83 278

-500

Övriga kostnader

-36 321

-7 304

-36 321

0

Verksamhetens kostnader

-362 564

-93 281

-367 564

-5 000

Verksamhetens nettokostnader

-270 300

-74 571

-275 300

-5 000

Kommunbidrag

270 300

64 508

270 300

0

Finansnetto

0

-3

0

0

Årets resultat

0

-10 066

-5 000

-5 000

Kultur- och utbildningsnämndens prognos för mars 2019
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat för perioden januari till mars
på 10 066 tkr gentemot budget. Resultatet beror främst på personalens intjänade
semester som står för 6 025 tkr av avvikelsen, en avvikelse som kommer att fortsätta öka
fram till semesterperioden och därefter återgå efter personalens uttag av semesterdagar.
Arbetsmarknadsenheten (AME) hade inför året att hantera driftande av verksamheten
med 6 135 tkr lägre kommunbidrag jämfört med 2018. En handlingsplan har tagits fram
där effekter tydligast förväntas visas under andra halvåret och främst det sista kvartalet av
innevarande år. Efter det första kvartalet avviker verksamheten negativt med 2 037 tkr.
Prognos på helår enligt nuvarande förutsättningar och ej beslutade flyktingfondsmedel är
ett negativt resultat på 3 000 tkr. För AME’s drift av café på Nolhaga Parkbad har 700 tkr
sökts.
Nolhaga Parkbad uppvisar en negativ avvikelse i mars om 1 450 tkr. Det resultatet
innehåller driftskostnader för tre månader men enbart intäkter för mars månad.
Helårsprognos visar på en negativ avvikelse på 1 000 tkr och en handlingsplan kommer
att utarbetas vid delårsbokslutet då det är svårt att förutse helårsprognos för
simanläggningen med endast en månads driftande av anläggningen i mars utfall.
Alströmergymnasiets resultat efter första kvartalet följer budget och uppgår till 14 tkr i
negativ avvikelse. På helår förväntas ett underskott om 2 000 tkr främst inom
1
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interkommunal ersättning och på Introduktionsprogrammet. Flyktingfondsmedel om 4 700
tkr är sökta och 4 000 tkr av dessa är riktade till introduktionsprogrammet samt till insatser
och praktik. Dessa medel är beslutade av KS 2019-04-08 och avvaktar för närvarande KF
beslut 2019-04-24.
Föreningsservice uppvisar en positiv budgetavvikelse med 1 653 tkr vilket följer trend för
utbetalningar från tidigare år samt gällande bidragsregler. Denna avvikelse förväntas
fortsätta till juni då flera utbetalningar görs, såsom anläggningsbidraget, och på helår
förväntas ingen avvikelse.
Helårsprognos för Kultur- och utbildningsnämnden är ett resultat med negativ avvikelse på
5 000 tkr om ej sökta flyktingmedel godkänns. Handlingsplan har utarbetats för AME på
totalt 5 500 tkr.
Nämndens investeringsram uppgår till 6 000 tkr och utfall efter mars månad är 453 tkr.
Hittills har investeringar om 4 239 tkr beviljats där beställningar följer plan och större
satsningar riktats mot Alströmergymnasiet och Nolhaga Parkbad.

2
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-04-17

§ 16 2019.206 KUN

Ekonomisk uppföljning per månad
Ärendebeskrivning
Förvaltningen lämnar muntlig information om ekonomisk uppföljning per mars.
Beslut
Beslut i ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde den 23 april.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-04-17

§ 28 2019.206 KUN

Ekonomisk uppföljning per månad
Ärendebeskrivning
Förvaltningen lämnar muntlig information avseende ekonomisk uppföljning per mars månad.
Beslut
Beslut i ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde den 23 april.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Säkerhetsrutiner vid
Nolhaga Parkbad
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-04-17

§ 17 2019.205 KUN

Säkerhetsrutiner vid Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämndens nyöppnade friskvårdsanläggning ”Nolhaga Parkbad”
öppnades för allmänheten under vecka 10. I samband med att anläggningen öppnades har
flertalet säkerhetsrutiner upprättats.
Säkerhetsrutinerna är uppdelade i tre områden och omfattar:




Rutiner avseende anläggningen och dess teknik
Rutiner som avser besökaren
Rutiner som avser medarbetarna

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner säkerhetsrutinerna.
Expedieras till
Verksamhetschef för Anläggning och fritid, enhetschef för Nolhaga Parkbad.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Nolhaga Lantgård namnbyte
13
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-04-17

§ 18 2019.207 KUN

Nolhaga Lantgård - namnbyte
Ärendebeskrivning
I Nolhaga park återfinns ”Nolhaga djurpark”. Namnet Nolhaga djurpark har använts under
många år. Från början fanns det flera olika djurarter i anläggningen, både vilda djur såsom
apor, fåglar, hjortar samt tama lantgårdsdjur. På senare år har anläggningen blivit mera
inriktad på svenska tamdjur och lantgårdsraser. Djurbeståndet är inriktat på den svenska
bondgårdens bestånd.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 april angett följande:
Då ordet ”djurpark” inte längre överensstämmer med parkens djurbestånd kan namnet
Nolhaga djurpark därför upplevas som missvisande. Förvaltningen föreslår därför ett
namnbyte från Nolhaga djurpark till Nolhaga Lantgård.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Namnet Nolhaga djurpark ändras till Nolhaga Lantgård.
Expedieras till
Verksamheten Anläggning och fritid

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Svar på motion angående
införande av fri entré för
pensionärer på Nolhaga
Parkbad
14
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-04-17

§ 19 2019.185 KUN

Svar på motion angående införande av fri entré för pensionärer på
Nolhaga simhall
Ärendebeskrivning
Martin Lindberg (V) har till kommunfullmäktige den 30 januari 2019, § 15 lämnat en motion
om införande av fri entré för pensionärer till Nolhaga Parkbad med följande innehåll:
”231 500 svenska pensionärer. Så många pensionärer i Sverige 2018 klassas som
fattigpensionärer. Om inte åtgärder tas kommer den siffran öka enligt Pensionsmyndigheten.
Inkomstgränsen i Sverige ligger på cirka 12.000 kr i månaden för att ligga i riskzon för
fattigdom. Många äldre Alingsåsare lever under dessa socioekonomiska förhållanden.
Samtidigt är kost och motion två viktiga faktorer för att skapa välmående och motverka
sjukdomar hos äldre. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för att Alingsås
pensionärer ges möjligheter till fysisk aktivitet, oavsett storleken på plånboken.
Folkhälsan berör alla individer och samhällsklasser, men folkhälsan visar tydligt på Sveriges
stora klassklyftor. Äldre personer som motioner regelbundet lever friskare och längre liv. Ur
ett jämlikhetsperspektiv är det därför viktigt att undanröja de hinder som gör att pensionärer
avstår från fysisk aktivitet. I arbetet för jämlik folkhälsa är tillgången till vår gemensamma
simhall en viktig del. Därför anser vi i Vänsterpartiet att Nolhaga Parkbad bör bli en viktig del
i Alingsåspensionärers fritid och motionerande. Göteborg är en kommun som redan har infört
fri entré på kommunala simhallar för pensionärer fram till 14:00 på vardagar.
Att erbjuda fri entré är en jämlikhetssatsning för att utjämna skillnader i hälsa och livsvillkor.
Satsningen har som syfte att garantera att alla pensionärer får chansen till en bättre hälsa
och lite mer pengar i plånboken. Förhoppningsvis skapar det även en samlingsplats för våra
äldre medborgare där de kan umgås.
Vi yrkar därför till Alingsås kommunfullmäktige att:
Införa gratis entré på Nolhaga Parkbad på vardagar fram till kl 14.00 för pensionärer boende
i Alingsås kommun.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 27 februari § 33 remittera motionen till kultur- och
utbildningsnämnden för svar.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 april angett följande:
I likhet med motionären i kommunfullmäktige anser förvaltningen att motion är en viktigt
faktor för att skapa välmående hos äldre. När dåvarande kultur- och fritidsnämnden antog
taxorna för Nolhaga Parkbad, den 17 december 2018 § 74, beslutade nämnden att ha ett
något billigare entrépris dagtid för vuxna vid motionssim samt vid entré till relaxavdelningen.
För motionssim är priset 60 kronor under kl 9-15 jämfört med 75 kronor övriga tider. För
entré till relaxavdelningen är priset 180 kronor under kl 11-15 jämfört med 225 kronor under
övriga tider. Med det lägre priserna under dagtid ville nämnden möjliggöra och uppmuntra
framförallt pensionärer till att träffas och motionera i den nya anläggningen i Nolhaga. Under
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-04-17

dagtid kan förvaltningen erbjuda en kvalitativ anläggning då besöksfrekvensen är lägre.
Förvaltningen har varit i kontakt med Umeå kommun och Göteborg stad angående deras
erfarenheter av fri badtaxa för pensionärer. I Umeå satsade kommunen på att införa gratis
årskort i kommunens simhallar under 2018 för pensionärer över 75 år. Deras erfarenhet är
att det framförallt är redan aktiva pensionärer som utnyttjat detta. Trots att den tilltänkta
målgruppen gästat simanläggningarna i mindre utsträckning än förväntat innebar beslutet
högre kostnader än vad som budgeterades.
Inom Göteborgs stad har man haft fri taxa för pensionärer över 65 år i kommunala simhallar
under vardagar fram till kl 14. För detta kompenserades Idrotts- och föreningsförvaltningen
med ett högre kommunbidrag. Vid en direkt jämförelse mot Göteborgs stad, som har ca 14
gånger fler invånare än Alingsås, hamnar denna kompensation för ett höjt kommunbidrag
med motsvarande 514 tkr. Då Göteborgs stad inte mätt besöksantalet för pensionärer
specifikt tidigare är en uppskattning att intäkterna minskat med cirka 400 till 500 tkr. Deras
erfarenhet är att möjligheten till gemenskapen bland äldre förbättrats och de bedömer att
satsningen varit framgångsrik ur ett folkhälsoperspektiv.
Förvaltningens egen uppskattning av besökare tillsammans med andra kommuners
erfarenheter innebär att det beräknade intäktsbortfallet för kultur- och utbildningsnämnden
bör hamna mellan 310 tkr till 500 tkr årligen.
Förvaltningens förslag till beslut:
Kultur- och utbildningsnämnden tar till sig förvaltningens yttrande och föreslår
kommunfullmäktige att tillstyrka motionen i det fall en ökad ramtilldelning om cirka 400 tkr
tillfaller nämnden. I det fall att ingen ytterligare ramtilldelning sker föreslår nämnden att
kommunfullmäktige avstyrker motionen.
Yrkande
Jonathan Bessou (M), Ali Said (C), Anne Gunnevik (L), Jan-Erik Gustafsson (S) och
Dimtirios Diamantopolous (S) lämnar följande ändringsyrkande.
Kultur- och utbildningsnämnden tar till sig förvaltningens yttrande och avstyrker motionen
mot bakgrund av tilldelad ekonomisk ram.

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden tar till sig förvaltningens yttrande och avstyrker motionen
mot bakgrund av tilldelad ekonomisk ram.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-04-17

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Meddelanden till kultur- och
utbildningsnämnden
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-18
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.023 KUN

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

Ansökan om dispens/tillstånd inom skyddat område, Miljöskyddsnämnden § 20,
2019.212.560-001 KUN
Årsredovisning 2018 för Alingsås kommun, KF § 56, 2019.224.075- 001 KUN
Avsägelse kommunalt uppdrag i KUN och kompletteringsval till KUN, KF § 45, § 50
2019.191-003-004 KUN
Skrivelse från Kommunal till nämnden, 2019.222 -001 KUN
Beslut från Skolverket- vidareutbildning av ett fjärde tekniskt år, 2019.210.630 -001
KUN

Ekonomisk bedömning
Inter relevant i detta ärende.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden lägger meddelanden till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Pernilla Melin
Kvalitets- och nämndcontroller
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delegationsbeslut
16
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-04-18
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.024 KUN

Klicka här för att skriva ärenderubrik
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- ordförandebeslut 2019.202.540-001 KUN
Anmälan av delegationsbeslut - Campus, vuxenutbildning dnr 2019.025 KUN – 003
Anmälan av delegationsbeslut - Integrationsavdelningen dnr 2019.026 KUN – 005-006
Anmälan av delegationsbeslut – Alströmergymnasiet dnr 2019.028 KUN - 003

Ekonomisk bedömning
Inte relevant i detta ärendet.
Förslag till beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Pernilla Melin
Kvalitets- och nämndcontroller
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