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Kultur- och utbildningsnämnden
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Plats och tid

Lokal Stampen, utbildningens hus
kl. 14:00-17:00

Beslutande

Gunnevik Anne (L) (ordförande)
Rebecka Gustin (S) (vice ordförande)
Jan-Erik Gustavsson (S)
Håkan Stern (S)
Jonathan Bessou (M)
Elof Dimenäs (L)
Kent Perciwall (KD)
Jan Gustafsson (V)
Ann Lindberg (V)
Otto Stryhn (SD)
Jenny Helgesson (S) ersätter Moheeb Youda (S)
Annika Stenberg (C) ersätter Ali Said (C)
Sven-Erik Dahlgren (KD) ersätter Linda Espeving (M)

Ej tjänstgörande
ersättare

Dimitrios Diamantopolos (S)
Per Palm (L)
Birgitta Larsson (S)
Emily Munter (V)

Övriga deltagare

Anneli Schwartz (Förvaltningschef)
Martin Larsson (Controller)
Henrik Widlund (Ekonom)
Dennis Pavlovic (Verksamhetschef) §§76-79
Pernilla Melin (Kvalitets- och nämndcontroller)
Håkan Fransson (Drogvaneundersökare , Öckerö kommun) §76
Linda Apelqvist (Drogvaneundersökare , Öckerö kommun) §76

Utses att justera

Rebecka Gustin (S)

Justeringens plats och
tid

Utbildningens hus , 2019-06-18 17:15
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Pernilla Melin

Ordförande

................................................……………………………………….
Anne Gunneivk (L)

Justerande

................................................……………………………………….
Rebecka Gustin (S)
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kultur- och utbildningsnämnden
2019-06-18

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2019-06-19

Datum för anslags
2019-07-11
nedtagande
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kungsgatan 9
.................................................
Pernilla Melin
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§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
§ 89
§ 90
§ 91
§ 92

Information- drogvaneundersökning
Information - Interkommunala ersättningar i gymnasieskolan
Information från förvaltningen - Anneli Schwartz förvaltningschef
Regiongemensam elevenkät 2019
Remissvar: tematisk kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen på
yrkesprogram på Alströmergymnasiet. Skolinspektionen
Utbildningsplan för introduktionsprogrammen vid Alströmergymnasiet
Slutredovisning uppföljning av åtgärdsplan för säkerhet inom
utbildningsförvaltningen
Val av representanter till Programråden 2019-2022
Val till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-2022
Funktionen "En väg ut"
Ekonomisk uppföljning per månad
Lokalförsörjningsplan 2019
Säkerhetsrutiner vid Nolhaga Parkbad
Remissvar för Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 20202023
Revidering av delegationsordning
Meddelanden till kultur- och utbildningsnämnden
Anmälan av delegationsbeslut
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§ 76

Information- drogvaneundersökning
Information av resultat av drogvaneundersökning, Håkan Fransson och Linda Apelqvist,
Öckerö kommun.
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§ 77

Information - Interkommunala ersättningar i gymnasieskolan
Information lämnas av Martin Larsson controller och Henrik Widlund ekonom.
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§ 78

Information från förvaltningen - Anneli Schwartz förvaltningschef














Potatisfestivalen
Nämnden har tilldelats priset Guldtrappan
KF 29 maj
Presidiedialog vårbokslut
Dialogdag vuxenutbildningen 27 maj
Studenten 5 juni
Vernissage Vårsalong
Skolinspektionens beslut efter granskning av studie- och yrkesvägledning vid
Alingsås yrkesgymnasium
"Lärande bygg" – information vid KSAU 22 maj.
Ansökan § 37-medel – Rusta & Matcha
Öppettider sommar
Platser till slutantagningen Alströmergymnasiet
Annons Almedalen
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§ 79 2019.237 KUN

Regiongemensam elevenkät 2019
Ärendebeskrivning
Sedan 2011 genomförs GR-gemensamma enkäter till elever i grund- och gymnasieskolor.
2017 genomfördes för första gången en enkät vars frågor grundar sig på och är likalydande
som den elevenkät som Statens skolinspektion genomför vartannat år. Syftet med enkäten
är att få ett konkret underlag för hur elever uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.
Deltagande kommuner i den gymnasiegemensamma enkäten 2019 var Alingsås, Göteborg,
Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Stenungsund och Öckerö. Alingsås kommun hade till
denna enkätomgång beställt särskilda frågor som skulle möjliggöra ytterligare uppföljning,
dock har ett fel hos leverantören medfört att frågorna ej kan redovisas.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 4 juni angett följande:
GR-enkäten är en del av skolformernas systematiska kvalitetsarbete och resultatet används
som en del i skolans nylägesanalys, uppföljning och planering i den årliga
verksamhetsuppföljningen (UN § 35/2014). Resultaten kommer att analyseras på
programnivå, sektorsnivå samt verksamhetsnivå. Enkätresultatet presenteras för Kultur- och
utbildningsnämnden vid sammanträde juni 2019 och kommer även att diskuteras under ett
dialogmöte med nämnden under hösten i syfte att se över de åtgärder som krävs för kvalitet
och ökad måluppfyllelse.
Gymnasieskolan år 2
301 elever av 343 möjliga i årskurs två har svarat på enkäten, vilket utgör en svarsfrekvens
om 87,8 % (jmf 2018 79,5%). Alströmergymnasiets genomsnittliga resultat är marginellt
bättre eller på samma nivå som 2018. Områden som utifrån svaren kommer att prioriteras är
studievägledning och ytterligare fokusera på förebyggande insatser i arbetet mot kränkande
behandling. Det sammanlagda indexvärdet för elevernas nöjdhet uppgår till 74 (jmf 2018, 71
av totalt 100. Det finns skillnader i resultaten mellan olika sektorer och program. Respektive
rektor analyserar resultaten för respektive verksamhet som ett av underlagen i det
systematiska kvalitetsarbetet.
Introduktionsprogrammen
59 elever av 103 möjliga svarande, vilket utgör en svarsfrekvens på 57,3 % (jmf 2018 62,2
%). För introduktionsprogrammen ses en positiv utveckling och högre resultat på de flesta
områden 2019 jämfört med 2018. I jämförelse med GR uppvisar introduktionsprogrammen
goda resultat och överstiger indexvärden i samtliga frågeområden. Ett område som utifrån
svaren behöver vidareutvecklas är inflytande över undervisningens innehåll, utöver det
kommer skolledningen att till nästa års GR-enkät fokusera på att öka elevernas
svarsfrekvens.
Gymnasiesärskolan
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På gymnasiesärskolan uppgår svarsfrekvensen till 46,4 % (jmf 2018 90 %). Skolledningen
kommer att till nästa GR-enkät fokusera på att öka elevernas svarsfrekvens. Av resultatet
ges indikationer om att eleverna är mycket nöjda med sin skola. I resultatet framgår bland
annat att eleverna på gymnasiesärskolan upplever trivsel och trygghet och värdet är högt i
jämförelse med GR-index. Dock kommer skolledningen att behöva fokusera på att skola och
framtid för gymnasiesärskoleelever. I övrigt uppvisas, i likhet med tidigare år, ett resultat som
överstiger snittet inom Göteborgsregionen.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 12
juni § 36.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden tar del av elevenkätens resultat och lägger informationen till
handlingarna.
Expedieras till
Skolledning, verksamhet utbildning
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§ 80 2019.035 KUN

Remissvar: tematisk kvalitetsgranskning av studie- och
yrkesvägledningen på yrkesprogram på Alströmergymnasiet.
Skolinspektionen
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen genomförde i oktober en kvalitetsgranskning av studie- och
yrkesvägledningen på gymnasiala yrkesprogram vid Alströmergymnasiet sektor 3 och 4 i
Alingsås kommun.
I tematiska kvalitetsgranskningar studerar Skolinspektionen olika delar av skolornas arbete
mer ingående. Granskningarna utgår från nationella mål och riktlinjer med stöd av
forskningsresultat och beprövad erfarenhet och inriktas mot olika kvalitetsaspekter. Det kan
till exempel gälla undervisningens innehåll och form i ett skolämne, arbetet med uppföljning
och bedömning av elevernas kunskaper eller rektorernas roll som pedagogiska ledare.
Skolinspektionen bedömer verksamheten på några slumpvis utvalda skolor och visar på
styrkor och svagheter. Målet är en bättre undervisning på de granskade skolorna, med fokus
på elevernas kunskapsresultat.
Vid granskningen genomfördes besök på skolenhetsnivå vid Alströmergymnasiets sektor 3
och 4 där de två yrkesprogrammen Handels- och administrationsprogrammet samt Vård- och
omsorgsprogrammet granskades. Vid granskningen genomfördes intervjuer med elever i åk
2, lärare, studie- och yrkesvägledare samt företrädare för huvudmannen.
I Skolinspektionens beslut bedöms att Alingsås kommun och ansvarig rektor i vissa
avseenden skapar förutsättningar för att eleverna ska få en studie- och yrkesvägledning som
utgår från deras behov och som förmår att vidga deras perspektiv på sin studie- och
yrkesvalsprocess. I beslutet lyfter Skolinspektionen fyra identifierade utvecklingsområden.
Områdena är arbetsfördelning mellan yrkesgrupper när det gäller den vida studie- och
yrkesvägledningen, säkerställa att studie- och yrkesvägledningen är anpassad efter
elevernas behov, säkerställa att studie- och yrkesvägledningen vidgar elevernas perspektiv,
samt att utveckla huvudmannens rutiner för studie- och yrkesvägledningen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 4 juni angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen har utifrån Skolinspektionens beslut analyserat de
konstaterade bristerna och presenterar åtgärder i varje bristområde samlat i en bilagd
skrivelse. De åtgärder som beskrivs i skrivelsen kommer att genomföras senast vid
terminsstart hösten 2019.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärenden den 12
juni § 37.
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Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens plan på åtgärder och översänder
skrivelsen till Skolinspektionen.
Expedieras till
Skolinspektionen
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§ 81 2019.256 KUN

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen vid Alströmergymnasiet
Ärendebeskrivning
Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt
program eller leda till att de kan få ett arbete.
Introduktionsprogrammen utgörs av:
 Programinriktat val
 Yrkesintroduktion
 Individuellt alternativ
 Språkintroduktion
Kultur- och utbildningsnämnden ska som huvudman för introduktionsprogrammen enligt
skollagen 17 kap 7 § anta en utbildningsplan vilken ska innehålla uppgifter om utbildningens
syfte, huvudsakliga innehåll och längd.
Utifrån utbildningsplanen ska en individuell studieplan upprättas för varje elev.
Förslag till utbildningsplan biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Utbildningsplan för introduktionsprogrammen fastställs.
Expedieras till
Verksamhetschef utbildning och rektor för introduktionsprogrammen
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§ 82 2019.010 KUN

Slutredovisning uppföljning av åtgärdsplan för säkerhet inom
utbildningsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Under 2017 påbörjades ett långsiktigt arbete med att genomlysa dåvarande
utbildningsförvaltningens skolsäkerhetsarbete. Detta i syfte att på ett tidigt stadium identifiera
brister i förvaltningens säkerhet och att på sikt öka säkerheten och säkerhetsmedvetandet
bland personal inom förvaltningen.
I december 2017 anlitades ett konslutbolag inriktad på skolsäkerhet för genomlysning av
säkerhetsarbetet inom dåvarande utbildningsförvaltningen. Efter konsulternas avlämnade
rapport antog Utbildningsnämnden en åtgärdsplan för säkerhet inom
utbildningsförvaltningen, UN § 33/2018. Åtgärdsplanen har följts upp av nämnden i
september 2018, UN § 65/2018, och mars 2019, KUN § 39/2019.
En slutredovisning av åtgärdsplanen för säkerhet inom utbildningsförvaltningen är bilagd
tjänsteskrivelsen.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärende den 12
juni § 38.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner slutredovisning av åtgärdsplan för säkerhet inom
utbildningsförvaltningen.
Expedieras till
Alströmergymnasiet
Campus Alingsås
Integrationsavdelningen
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§ 83 2019.004 KUN

Val av representanter till Programråden 2019-2022
Ärendebeskrivning
Alströmergymnasiet har nämndens uppdrag att genom programråd skapa dialog och
samverkan mellan skola, arbetsliv och samhälle samt i hög grad möjliggöra för elevernas
delaktighet och inflytande. Programråden skall syfta till att utveckla utbildningens kvalitet amt
förbereda de studerande för att möta arbetslivet.
Vi nämndens sammanträde den 16 januari § 12 fastställdes vilka förtroendevalda som skulle
ingå i varje programråd. Då Maria-Therese Marklund (KD – vård- och omsorgsprogrammet)
och Peter Dahl (V - ekonomiprogrammet) har avsagt sig sina uppdrag i kultur- och
utbildningsnämnden behöver nämnden utse nya representanter till dessa programråd:

Vård- och omsorgsprogrammet: Kent Perciwall (KD)
Ekonomiprogrammet: Emily Munter (V)
Beslut
Representanter fastställs enligt ovan.
Expedieras till
Alströmergymnasiet
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§ 84 2019.003 KUN

Val till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-2022
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden har tidigare utsett två arbetsutskott beståendes av fem
ledamöter och fem ersättare till vardera utskottet för perioden den 1 januari 2019 – den 31
december 2022.
Nämnden utsåg den 9 januari § 5 Maria-Therese Marklund (KD) till ledamot i arbetsutskottet
för utbildning, integration och arbetsmarknad.
Maria-Therese Marklund (KD har avsagt sig sitt uppdrag i kultur- och utbildningsnämnden
och en ny ledamot behöver därför utses till arbetsutskottet för utbildning, integration och
arbetsmarkand
Beslut
Kent Perciwall (KD) utses till ledamot i arbetsutskottet för utbildning, integration och
arbetsmarknad till och med den 31 december 2022.
Expedieras till
KLK
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§ 85 2019.253 KUN

Funktionen "En väg ut"
Ärendebeskrivning
Den 12 december 2018 § 226 fastställde kommunfullmäktige Flerårsstrategi 2019-2022. I
denna gavs samtliga nämnder i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den
kommunala organisationen. Därutöver gavs samtliga nämnder i uppdrag att föreslå lämpliga
insatser i kommunens samlade integrationsinsatser samt minska administrationen genom
digitala lösningar.
Under flera år har näringsliv och kommunens förvaltningar efterfrågat en enhetlighet i hur
man samverkar kring praktik, lönestödsanställningar, prao inom grundskolan och
arbetsförlagt lärande för gymnasiet och yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen.
För att möta Arbetsförmedlingens neddragningar, ett eventuellt kommunal övertagande av
samordningsansvar för nyanländas etableringsinsatser och kommunfullmäktiges uppdrag
enligt flerårsstrategin föreslår kultur- och utbildningsförvaltningen att funktionen ”En väg ut”
införs i Alingsås kommun. ”En väg ut” är en funktion där samordning av kommunens samtliga
praktikplatser och lönestöd sker. Det är också ”en väg in” för arbetsgivare för att få svar på
frågor gällande ovanstående. Detta för att öka servicen till de arbetsgivare, arbetsplatser och
förvaltningar samt avdelningar i kommunen som tar emot praktikanter och övriga deltagare i
arbetsmarknadsåtgärder.
För närvarande pågår en omställning av Arbetsförmedlingen och myndigheten kommer att få
en minskad lokal närvaro i kommuner vilket påverkar mottagandet och etableringen av
nyanlända. Mot bakgrund av detta har har SKL den 7 maj 2019 överlämnat en skrivelse till
arbetsmarknadsdepartementet där SKL föreslår att regeringen skyndsamt utreder
förutsättningarna för att kommunerna tar över samordningsansvaret för nyanländas
etableringsinsatser från Arbetsförmedlingen. SKL betonar i skrivelsen att en sådan ordning
bygger på att Arbetsförmedlingen även fortsättningsvis har ett tydligt uppdrag i etableringen.
Vidare lyfter SKL i sin skrivelse att det skulle vara mer naturligt att kommunerna har
samordningsansvaret för etableringsinsatserna. Kommunerna har den lokala organisationen
som krävs för en framgångsrik integration, ansvar för flera av de insatser som ingår i
etableringen samt nära kontakter med lokalt näringsliv och civilsamhälle som kan
tillhandahålla de arbetsnära insatser och nätverk som nyanlända behöver för etablering i
samhälls- och arbetsliv. Detta förslag ska ske genom omfördelning av resurser från stat till
kommunerna.
I Alingsås kommun sker idag en samverkan mellan olika förvaltningar och enheter för att öka
anställningsbarheten och kvalitetssäkra arbetsmarknadsåtgärder för den målgrupp som idag
står utanför arbetsmarknaden.
Integrationsavdelningen, Arbetsmarkandsenheten, Alströmergymnasiet och Campus
Alingsås utvecklar olika funktioner för att underlätta processen till ett arbete för unga,
nyanlända och övriga utan sysselsättning.
Beredning
Justerandes sign
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Förvaltningen har i skrivelse den 5 juni angett följande:
Förvaltningen har i bilagd skrivelse daterad 25 maj 2019 beskrivit bakgrund, syfte, mål och
effekter med att inrätta funktionen ”En väg ut”.
Funktionen ”En väg ut” föreslås inrättas vid Arbetsmarknadseneheten och samordna
kommunens samtliga praktikplatser och lönestöd.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 12
juni § 40. Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid har
behandlat ärendet den 12 juni § 26.
Beslut
Förslaget att införa funktionen ”En väg ut” inom Arbetsmarknadsenheten godkänns.
Expedieras till
Samtliga nämnder
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§ 86 2019.206 KUN

Ekonomisk uppföljning per månad
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska
läget inom nämndens verksamheter enligt tillämpningsanvisningar inom ramen för
styrmodellen 2018 med beslutande av kommunstyrelsen 2018-03-12 § 21.
Vidare lämnas en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden
jan-maj 2019.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 14 juni angett följande:
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 8 233 tkr gentemot budget
för perioden januari till maj. Det negativa resultatet beror främst på personalens
semestereffekt motsvarande 10 266 tkr.
Utav nämndens verksamheter så syns de största avvikelserna inom Nolhaga Parkbad 1 859
tkr och Arbetsmarknadsenheten 1 511 tkr.
Förvaltningens bedömning med handlingsplan för AME samt övriga effektiviseringar är ett
helårsresultat med negativ budgetavvikelse om 800 tkr
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för maj månad
och översänder den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och
kommunledningskontoret.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19

Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-06-18

§ 87 2019.255 KUN

Lokalförsörjningsplan 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten för år 2008 att anslå medel till
kommunstyrelsen för att kunna påbörja ett strategiskt lokalförsörjningsarbete och upprätta en
samordnad lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. En lokalförsörjningsplan ska
ge en översikt och vara ett instrument för planering, samordning och effektivisering.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 juni angett följande:
Uppdraget att upprätta en lokalförsörjningsplan omfattar samtliga lokaler där kommunala
verksamheter är hyresgäster och bedriver verksamhet. Kultur- och utbildningsförvaltningens
lokalförsörjningsplan ingår som en del i kommunens lokalförsörjningsplan. Planen beskriver
nuvarande lokalbestånd och en analys av framtida behov har gjorts utifrån en
omvärldsanalys. Detta för att så effektivt som möjligt möta volymökningar och utifrån de
ekonomiska förutsättningar som föreligger.
Lokalförsörjningsplanen revideras årligen och ligger till grund för beslut om utveckling och
förändring gällande lokalförsörjning i kommunen.
Kultur- och utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan är bilagd tjänsteskrivelsen.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 12
juni § 42. Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid har
behandlat ärendet den 12 juni § 28.
Beslut
Lokalförsörjningsplan för 2019 godkänns.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 88 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.
Beredning
Säkerhetsrutinerna är uppdelade i tre områden och omfattar:
 Säkerhetsrutiner som vänder sig till badande besökare
 Säkerhetsrutiner som vänder sig till medarbetare och övriga besökare
 Säkerhetsrutiner avseende teknik och anläggningssäkerhet, för att säkerställa
anläggningens och bassängbadens vattenkvalitet.
Rutinerna biläggs tjänsteskrivelsen.
Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid har behandlad
ärenden den 12 juni § 31.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner säkerhetsrutinerna.
Expedieras till
Verksamhetschef för Anläggning och fritid, enhetschef för Nolhaga Parkbad.
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§ 89 2019.238 KUN

Remissvar för Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan
2020-2023
Ärendebeskrivning
Inför att Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 2020-2023 tas upp till
behandling i regionstyrelsen ombeds styrelser och nämnder i regionen att lämna
remissynpunkter på förslaget. Remissen har skickats till regionala nämnder och styrelser,
kommunalförbunden och kommunerna i Västra Götaland. Svar på remissen ska lämnas
senast 31 juli.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har tagit del av Kulturstrategi Västra Götaland -och
regional kulturplan 2020-2023 och vill lämna följande yttrande.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 juni angett följande:
Innehållet i dokumentet Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 2020-2023 är
ambitiöst och spänner över kulturområdets samtliga delar, så som:
 Scenkonst
 Bibliotek
 Gestaltad livsmiljö
 Bild och form
 Slöjd och hantverk
 Natur- och kulturarv och kulturmiljö
 Arkiv
 Film och digitalt berättande
 Litteratur och läsfrämjande
 Regional biblioteksplan
 Medier, medie- och informationskunnighet
 Folkbildning
 Kulturskola
 Nationella minoriteter och teckenspråkiga
 Fristad för yttrandefrihet
 Kulturella och kreativa näringar och platsutveckling
 Internationalisering
 Kultur och hälsa
 Idrott
Även de globala megatrenderna adresseras tillexempel digitaliseringen och ökade skillnader
i samhället samt klimatfrågan.
Sammanfattningsvis är innehållet angeläget och flera av nämndens mål och uppdrag
identifieras i texten. Däremot finns synpunkter avseende tillgänglighet och läsvänlighet samt
korrektur av dokumentet vilka följer nedan.
Generellt har kapitlen olika form, vilket kan vara naturligt om det är olika författare för varje
del. Dock kan texten göras mer lättillgänglig om formen hålls jämnare och upplägget är
Justerandes sign
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gemensamt. Ett gott exempel är kapitlet ”Kultur och hälsa”. Det inleds först med en kort
områdesbeskrivning, följt av en beskrivning av pågående arbeten och slutligen tas områdets
utmaningar upp.
Förvaltningen anser att läsbarheten av dokumenten kan öka om formen görs mer
konsekvent. Vissa kapitel har endast rubrik följt av brödtext. Andra kapitel är indelade med
underrubriker. Till exempel är kapitlet ”Scenkonst” indelat i flera underrubriker medan kapitlet
”Natur- och kulturarv och kulturmiljö” saknar underrubriker. Kapitlet ”Litteratur och
läsfrämjande” beskriver båda begreppen med var sin underrubrik, likaså gör kapitlet
”Nationella minoriteter och teckenspråkiga”.
Varje kapitel har en punktlista med prioriteringar. I kapitlet ”Scenkonst” finns det prioriteringar
både för samlingsnamnet ”Scenkonst” och sedan även för varje delområde. Ska ”Scenkonst”
läsas in för varje delområde eller stå för sig själv? Här är det önskvärt med ett förtydligande.
Prioriteringarna för varje kapitel är olika i antal, kanske kan dessa renodlas i vissa fall. För
”Natur- och kulturarv och kulturmiljö” återkommer vissa ord i varje punkt, som t ex
delaktighet, samverkan/samordna/sammankoppla, utveckling/utveckla, hållbart sätt
utveckla/hållbar utveckling. Här är det önskvärt att renodla punkterna för att tydliggöra
prioriteringarna.
Över lag anser förvaltningen att det vore värdefullt att få med referenser till fortsatt läsning
när de presenterade texterna måste begränsas i ett komplext dokument. Nedan föreslås
några källor att hänvisa till, en rättelse och några övriga kommentarer.
Remissversion (2019-04-26) Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan
2020-2023:
Sidan 17
”Gestaltad livsmiljö” saknar hänvisning till politikområdet med Prop. 2017/18:110 ” Politik för
gestaltad livsmiljö” (https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/02/prop.201718110/)
Om ökad kunskap kring offentlig konst och dess roll i samhällsutvecklingen här kan det
refereras till Statens konstråds pågående arbete ”Kunskapsnav offentlig konst”
https://statenskonstrad.se/article/offentlig-konst-som-kulturarv/ och t ex rapporten ”Den
offentliga konstens roll för boendemiljöer”, Statens konstråd (2017).
Riksantikvarieämbetets utredning om kunskapshöjande åtgärder kring offentlig konst ska
vara klar 1 juni 2019. Kanske hinner denna beaktas för VGR:s kulturplan?
https://www.raa.se/aktuellt/aktuella-fragor/regeringsuppdrag/uppdraget-offentlig-konst-somkulturarv/
Natur- och kulturarv och kulturmiljö:
Sidorna 22-24
Tydliggör begreppen här genom definition/referens, t ex till ”Rapport från
Riksantikvarieämbetet – Vision för kulturmiljöarbetet 2030 – redovisning av regeringsuppdrag
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om ett offensivt och angeläget kulturmiljöarbete”, (s. 8-9), (RAÄ 2016).
Referens till museilagen är felskriven (s. 22). Museilagen: SFS 2017:563.
Endast en mening beskriver museilagen (s. 22). Detta i jämförelse med bibliotekslagen som
refereras till genom ett helt kapitel för biblioteksplanen (s. 28-31).
Museerna nämns som företrädare för en regional kulturmiljöstrategi (s. 23). Här saknas
referens.
I efterföljande kapitel ”Arkiv” nämns museerna som förvaltare (s.24). Kanske kan museer få
en egen rubrik under kapitlet ”Natur- och kulturarv och kulturmiljö”.
Civilsamhälle och ideella insatser nämns som kraft för natur- och kulturarv (s. 24). Saknar
referens, t ex Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö,
(s. 11 och s. 18).
Kulturmiljölagen, SFS 1988:950, är också en referens för detta sammanhang.
Bilaga till Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023, Bilaga 2:
Regional biblioteksplan 2020-2023:
Sidan 7
Se över/tydliggör punkterna. Prioriteringarna som punktas är i vissa delar snarlika. T ex
avslutas första och sista punkten med exakt samma mening: ”…främja utveckling av
bibliotekens arbetsmetoder”. Likaså finns upprepningar i t ex andra punkten: ”främja ökat
läsande genom…läsfrämjande arbete”.
Arbetsutskottet för kultur, turism , evenemang och anläggning och fritid har behandlat
ärenden den 12 juni § 30.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande och översänder
detta som sitt eget till regionstyrelsen.
Expedieras till
Regionstyrelsen Västra Götalandsregionen
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§ 90 2019.001 KUN

Revidering av delegationsordning
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutade om revidering av delegationsordningen den 13
maj med undantag för ärendet B.10 konsekvensbedömning som återremitterades till
förvaltningen för fortsatt utredning.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 4 juni angett följande:
Konsekvensbedömning av dataskydd är reglerat i artikel 35 dataskyddsförordningen
(GDPR). Tidigare har dessa beslut varit delegerade till nämndens dataskyddsombud. Kulturoch utbildningsförvaltningen har varit i kontakt med stabschef vid kommunledningskontoret
som informerat om att beslut om konsekvensbedömning av dataskydd inte kan delegeras till
dataskyddsombudet på grund av dess granskande roll. Däremot ska dataskyddsombudet
rådfrågas vid genomförandet av en konsekvensbedömning avseende dataskydd, enligt
artikel 35.2 GDPR.
Konsekvensbedömning av dataskydd ska göras om en viss personuppgiftsbehandling
sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Det kan till
exempel vara behandling i stor omfattning av känsliga personuppgifter såsom etniskt
ursprung eller hälsouppgifter.
Förvaltningen föreslår att nämnden delegerar konsekvensbedömning av dataskydd till
verksamhetschef, då verksamhetschef har den kännedom om verksamhetens
personuppgiftsbehandlingar som krävs för att kunna besluta om konsekvensbedömning av
dataskydd. Konsekvensbedömning är en pågående process och kan behöva uppdateras om
behandlingen av personuppgifter förändras. Verksamhetschef ska alltid rådfråga
dataskyddsombudet vid genomförandet av konsekvensbedömning av dataskydd.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 12
juni § 43. Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang och anläggning och fritid har
behandlat ärendet den 12 juni § 29.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden delegerar konsekvensbedömning av dataskydd enligt artikel
35 GDPR till verksamhetschef.
Expedieras till
Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhetschefer
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§ 91 2019.023 KUN

Meddelanden till kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden finns att redovisa för kultur- och utbildningsnämnden:
 Protokoll från BUS-möte mellan presidierna 2019-05-09
 Taxa för utlämnande av allmän handling, KF § 74, 2019.251.500 KUN
 Uppdrag till kultur- och utbildningsnämnden- Utredning ishall, KS § 99 , 2019.041.
h005 KUN
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden lägger meddelanden till handlingarna
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§ 92 2019.024 KUN

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap. 37-40 §§. Kulturoch utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskottet, ordföranden och
tjänstepersoner enligt den av nämnden antagna delegationsordningen. Dessa beslut ska
redovisas till kultur- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och
utbildningsnämnden får ompröva eller fastsälla delegationsbesluten. Däremot står det
nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Anmälan av delegationsbeslut- ordförandebeslut 2019.153.630-008 KUN
Anmälan av delegationsbeslut – Alströmergymnasiet dnr 2019.028 KUN – 004-005
Anmälan av delegationsbeslut - Integrationsavdelningen dnr 2019.026 KUN – 007
Anmälan av delegationsbeslut – förvaltningschef dnr 2019.001 – 007, 2019.259 – 001,
2019.106, 2019.016 – 002, KUN, 2018.106 KFN, 2019.011.500 -008 KUN

Beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.
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