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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-09-18

§ 35 2019.306 KUN

Delårsbokslut 2019 kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har kultur- och utbildningsförvaltningen
upprättat ett delårsbokslut per den 31 augusti för Kultur- och utbildningsnämnden.
Delårsbokslutet är upprättat enligt de centralt angivna anvisningarna. Vilket även innebär att
plan för nämndens demokratiarbete finns med samt de uppdrag som givits nämnden enligt
kommunfullmäktiges flerårsstrategi.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:
Delårsbokslutet innehåller förutom uppföljning av mål, ekonomi, uppdrag och personal även
uppföljning av den interna kontrollen.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat om 7,4 mkr. Resultatet
beror främst på säsongsvariation inom personalkostnaderna, det vill säga semesterskuld om
9,1 mkr, som på helår ej väntas visa någon avvikelse. Exkluderat semesterskuld uppvisar
nämnden ett negativt resultat om 1,7 mkr där de största negativa avvikelserna finns inom
Nolhaga Parkbad (1,9 mkr) och AME (1,3 mkr).
På helår förväntas ett negativt resultat om 2,9 mkr där ökade kostnader inom interkommunal
ersättning för ökat elevantal under höstterminen samt driftsresultat för Nolhaga Parkbad och
AME stå för den negativa avvikelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet för 2019 och översänder det till
kommunstyrelsen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-09-18

§ 50 2019.306 KUN

Delårsbokslut 2019 kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har kultur- och utbildningsförvaltningen
upprättat ett delårsbokslut per den 31 augusti för Kultur- och utbildningsnämnden.
Delårsbokslutet är upprättat enligt de centralt angivna anvisningarna. Vilket även innebär att
plan för nämndens demokratiarbete finns med samt de uppdrag som givits nämnden enligt
kommunfullmäktiges flerårsstrategi.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:
Delårsbokslutet innehåller förutom uppföljning av mål, ekonomi, uppdrag och personal även
uppföljning av den interna kontrollen.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat om 7,4 mkr. Resultatet
beror främst på säsongsvariation inom personalkostnaderna, det vill säga semesterskuld om
9,1 mkr, som på helår ej väntas visa någon avvikelse. Exkluderat semesterskuld uppvisar
nämnden ett negativt resultat om 1,7 mkr där de största negativa avvikelserna finns inom
Nolhaga Parkbad (1,9 mkr) och AME (1,3 mkr).
På helår förväntas ett negativt resultat om 2,9 mkr där ökade kostnader inom interkommunal
ersättning för ökat elevantal under höstterminen samt driftsresultat för Nolhaga Parkbad och
AME stå för den negativa avvikelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur-och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet för 2019 och översänder det till
kommunstyrelsen.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Delårsbokslut
Kultur- och utbildningsnämnden
2019
Antagen 2019-09-24 § x
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Delårsbokslut 2019
Verksamhet

Huvudsaklig verksamhet
Kultur- och utbildningsnämnden (KUN) är sedan den 1 januari 2019 en nyinrättad nämnd
inom den politiska organisationen i Alingsås kommun. Under perioden har den nya
organisationen implementerats där även Arbetsmarknadsenheten (AME) ingår från och
med 2019. Nämnden ansvarar för fyra större verksamheter vilka består av 13 enheter.
Under året arbetar dessa enheter med att genomföra de 20 riktade uppdrag som
kommunfullmäktige tilldelade nämnden i flerårsstrategin samt mål och åtaganden.
Under årets första åtta månader har följande aktiviteter inom huvuduppdraget genomförts:

Kultur, turism och evenemang
För jubileumsåret 2019 fick Alingsås möjlighet till en nygammal mötesplats när Nolhaga
slott kunde öppna dörrarna för allmänheten den första helgen i maj. Nolhaga slott har
under jubileumsåret fungerat som en modern mötesplats där verksamhet och innehåll
skapas tillsammans med andra. Dräktutställningen ”Sammet, pärlor och galej” och de
lokala konstföreningarna har genom samverkan utvecklat slottet till en plats för kunskap,
kultur- och fritidsliv. Utöver utställningarna har ett café öppnat i bottenvåningen och
turistenheten har flyttat sin verksamhet till slottet. Inom ramen för kommunens 400-års
jubileum anordnades för första gången en barnkulturfestival i och i anslutning till slottet.
Årets sommarlovsaktiviteter och delar av Potatisfestivalen kunde också arrangeras i slottet
och i parken, där även Nationaldagen firades.
Nämnden har beslutat att anpassa de meröppna öppettiderna i Kulturhuset från den 1
april för att säkerställa en säker och trygg plats för besökarna. En utvärdering av de nya
öppettiderna har visat att önskad effekt har uppnåtts och inga negativa synpunkter har
erhållits. Kulturhusets höstprogram har presenterats under augusti och där återfinns
programpunkter som riktar sig till alla åldrar och Alingsås 400-års jubileum
uppmärsammas på flera sätt. I jubileets anda skapades Salong Alingsås, en
konstutställning med och för alingsåsare. Satsningar för att skapa digital delaktighet
fortgår. Planeringen av höstens ”Kulturnatta” pågår där årets tema är rymden.
Tidigare års investeringar i Palladium har fått önskad effekt genom fler bokade
föreställningar och aktiviteter.

Anläggning och fritid
Under vecka 10 öppnade Nolhaga Parkbad sin verksamhet. Efter invigningen är
verksamheten i full gång och under våren samt sommaren har Nolhaga Parkbad bedrivit
simskola för barn och simundervisning för skolelever.
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Sammantaget har Nolhaga Parkbad haft 58 744 besökare fram till den sista augusti. Det
betyder att det varit omkring 11 500 besökare per månad. Ett arbete har också genomförts
för att trygga säkerheten i anläggningen i form av upprättande av säkerhetsrutiner och
kompetensutvecklingsplaner som bland annat fastställts av nämnden i juni (2019-06-18 §
88). Tillsammans med personalavdelningen har det utformats en möjlighet för anställda i
kommunen att använda sitt friskvårdsbidrag vid Nolhaga Parkbad på olika sätt.
Nämnden ansvarar för skötsel av kommunens EU-bad. Det betyder bland annat att man
utför vattenprov i syfte att säkerställa att badvattnet håller rätt kvalitet. Förvaltningen har
efterlevt de upprättade rutinerna för provtagning och under sommarmånaderna visade tre
provtagningar på otjänligt vatten då förekomst av bakterien E-coli uppvisades. Detta
medförde att kommunen avrådde från bad tills det att proverna visade på normala värden
igen.
Gräfsnäs slottspark ideell förening mottar nämndens föreningsbidrag för att genomföra
verksamhet i Gräfsnäsparken och ruinen under 2019. Under sommaren har bland annat
nationaldagsfirande ägt rum i parken och ruinen och parkområdet har hyrts ut till externa
parter under sommarperioden. De guidade turerna i Gräfsnäs slottspark har utvecklats
genom att tio guider har genomfört Turistrådets värdskapsutbildning.

Verksamhet Integration och arbetsmarknad
Att bosätta och stötta nyanlända flyktingar enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa
nyanlända invandrare för bosättning (nedan kallad bosättningslagen) har fortlöpt enligt
plan. Alingsås kommuns fördelningstal under 2019 är 59, det vill säga att kommunen
ansvarar för att bosätta 59 personer enligt bosättningslagen under året. 67 personer har
kommit till kommunen fram till 31 augusti, varav 26 av 59 stycken är bosatta enligt
bosättningslagen. Bosättningen följer lagd plan där alla inom fördelningstalet
prognostiseras kunna bosättas under året.
Runt 30 personer av fördelningstalet på 59 personer prognostiseras utgöras av
kvotflyktingar. Kvotflyktingar är särskilt utvalda av FN:s flyktingorgan någonstans i världen
och kräver mer resurser i hela kommunen än personer som självmant flyttar till landet och
kommunen. Fram till 31 augusti har tolv kvotflyktingar mottagits i kommunen.
Det totala prognostiserade mottagandet är 110 individer att jämföra med prognos om cirka
100 individer. Detta är dock inget som nämnvärt påverkar budget eller verksamhet men är
en minskning jämfört med föregående år då 162 individer mottogs.
Arbetet med att anpassa Arbetsmarknadsenhetens verksamhet i enlighet med
kommunfullmäktiges flerårsstrategi 2019-2020 och tilldelad budget (10,4 mkr till 4,3 mkr)
fortlöper enligt nämndbeslutad handlingsplan (2019-03-20 § 42). Ytterligare beskrivning av
omställningsarbete beskrivs under ansnittet ”omedelbara åtgärder” nedan. Deltagarantalet
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vid Arbetsmarknadsenheten har varit densamma under perioden som föregående
budgetår trots nedskärning av budget.
I Alingsås kommun fanns det per den 31 mars 13 unga (Migrationsverket) före detta
ensamkommande i asylprocess vilka är kopplade till den nya gymnasielagen. Personer i
denna målgrupp får enbart dagsersättning från Migrationsverket som ska täcka livsmedel.
De ensamkommande i asylprocess erbjuds utbildning och övrigt stöd i Alingsås kommun
utan ersättning från Migrationsverket. Under perioden har ett fyrtiotal ungdomar erhållit
uppehållstillstånd enligt lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial
nivå, även kallad gymnasielagen. Denna målgrupp betraktas därmed som alla ungdomar i
Sverige som studerar på gymnasial nivå och har den termin de fyller 20 år rätt att söka
studiemedel från CSN i form av bidrag och lån. Fyra ungdomar har beviljats
försörjningsstöd då de är under 20 år. Kommuner ska enligt 2 kap 3 § kommunallagen
(2017:725) tillämpa likställighetsprincipen och behandla kommunmedlemmar lika, om det
inte finns skäl för något annat. Principen innebär att lika fall ska behandlas lika och att
olika fall ska behandlas olika. Detta innebär att en person som studerar och har rätt till
studiemedel från CSN för sin försörjning inte ska beviljas bidrag som inte en annan
studiemedelberättigad person inte har rätt att ta del av.
Förberedelser för att renovera och utrusta Actusgården i syfte att modernisera och
anpassa lokalerna för att möta målgrupperna nyanlända, unga och arbetssökandes behov
pågår.

Verksamhet Utbildning
Alströmergymnasiet
Verksamheten vid Alströmergymnasiet fortsätter att sänka nettokostnaderna vilket är ett
direkt resultat av de senaste årens planerade och behovsrelaterade effektiviseringar som
skett. Under åren 2016 till 2018 har Alströmergymnasiet sänkt sin nettokostnadsavvikelse
från 7,3 % till -0,7 %.
Inför läsåret 2019/2020 beslutade nämnden att erbjuda 407 platser på 11 nationella
program för årskurs 1. Det goda söktrycket innebar att det vid läsåret 2019/2020 förväntas
finnas 1 100 elever vid Alströmergymnasiets nationella program. Beredskap finns för att
placera elever i behov av plats. Andelen elever bosatta i Alingsås som är antagna på
Alströmergymnasiet 2019 är 73 % och det är samma siffror som för 2018. I jämförelse
med övriga GR-kommuner är detta en hög andel. Inför höstterminen kommer inga elever
att studera vid det fjärde tekniska basåret på grund av lågt söktryck samt avsaknad av
behörighet av de som sökte utbildningen.
Under våren har nämnden som huvudman haft två dialogdagar med rektorerna vid
Alströmergymnasiet och vuxenutbildning i syfte att säkerställa styrkedjan mellan
rektorerna och nämnden som huvudman. Nämndens presidium deltog även vid
Skolriksdagen.
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Under perioden har Skolinspektionen genomfört följande granskningar:
 Tematiskt kvalitetsgranskning på studie- och yrkesvägledningen på yrkesprogram
 Tematisk kvalitetsgranskning av flexibelt och individanpassning inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasialnivå
 Tematisk kvalitetsgranskning av undervisning i yrkesämnet ellära
Nämnden har fått möjlighet att yttra sig i de två förstnämnda ärendena. Med anledning av
granskning av studie- och yrkesvägledningen reviderade nämnden Plan för studie- och
yrkesvägledning, 2019-03-20, § 41. Den sistnämnda granskningen genomfördes endast
på skolenhetsnivå och avslutades utan att några åtgärder behövde vidtas. Samtliga
skolinspektionsgranskningar har avslutats utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av
huvudman eller rektor.
Skolverket har tilldelat Alströmergymnasiet certifikatet för hållbar utveckling för sitt arbete
med hållbarhetsfrågor.
Introduktionsprogrammen
I oktober 2018 var det 135 elever inskrivna vid introduktionsprogrammens (IM-program)
olika inriktningar. I juni 2019 var siffran 122 elever där minskningen berodde på byte av
bostadsort och skola eller studieuppehåll på grund av arbete eller hälsoskäl. Flera elever
vid språkintroduktionen flyttade också från Sverige på grund av negativt besked i
asylprocessen. Inför september månad beräknas antalet elever vid IM-programmen vara
115 elever. Detta motsvarar en minskning av 20 elever jämfört med samma tid föregående
år. Minskningen beror till största delen på att elever gått vidare från
introduktionsprogrammen till nationella gymnasieprogram eller andra utbildningsvägar och
att nya språkintroduktionselever inte tillkommer i samma omfattning. Mot bakgrund av ett
minskat elevantal har IM-organisationen kunnat effektiviseras så personal bland annat kan
arbeta med den nya funktionen ”En väg ut” och i arbetet med ”gynnsamma aktiviteter” för
målgruppen. Nämnden antog den 18 juni § 81 en Utbildningsplan för
introduktionsprogrammen vid Alströmergymnasiet. Denna plan säkerställer elevens
individuella plan för att på kort och lång sikt kunna söka till ett nationellt program eller
komma i sysselsättning. Planerna kommer även kunna underlätta nämndens ekonomiska
prognoser för denna grupp av elever då en schablon för kostnader kommer att införas.
Det kommunala aktivitetsansvaret
Inom det kommunalal aktivitetsansvaret (KAA) följs de ungdomar upp i åldersgruppen 1620 år som ej är i utbildning eller sysselsättning. Detta innebär att nämnden följer upp
samtliga unga som ej finns inom gymnasieantagningen.



34 ungdomar har studiebevis från gymnasieskolan. Alla har blivit kontaktade och
fått det stöd de behöver för att slussas vidare.
39 ungdomar studerar enligt uppgift på annan ort. Dessa har kontaktats för att
säkerställa att de startar sina studier på erbjuden plats.
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22 ungdomar har i nuläget en handlingsplan inför hösten med gruppaktiviteter på
”Din väg”, praktik eller andra gynnsamma insatser. I tillägg kartläggs ett tiotal
ungdomar som är nyinflyttade eller hemmasittare.
Ett 70-tal ungdomar följs upp då de förnärvarande har annan sysselsättning så
som arbete, studier eller vårdinsatser. I denna grupp finns troligen 20 - 30
ungdomar som behöver extra stöd.

I nuläget är analysen att behoven inom KAA hösten 2019 kommer att likna de som
redogjordes för i maj 2019. Totalt 50 – 60 ungdomar i kommunen kommer att behöva stöd
inom aktivitetsansvaret under hösten. En utmaning är att nå fram till de uppskattningsvis
20 - 30 ungdomar som tackar nej till stöd alternativt söker arbete utan resultat. I den
gruppen döljer sig ungdomar som sitter hemma och egentligen är i behov av insatser för
att komma vidare. Under hösten kommer verksamheten för det kommunala
aktivitetsansvaret att flytta till Arena Elvas lokaler för att samla kompetens och resurser
riktade till målgruppen. Det delvis nya arbetssättet kommer omfatta såväl personal från
IM-programmen som Arbetsmarknadsenheten och kommer leda till tätare uppföljningar av
ungdomarna samt erbjuda ett ökat utbud av alternativ för dessa.
Arena Elva
Vid Arena Elva har en förstärkning inom personalgruppen anställts för att kunna möta
målgruppen både dag- och kvällstid med motivationshöjande insatser samt en meningsfull
fritid. Nämndens vänortssamarbete med ungdomar från Norden kommer att genomföras
under hösten i Alingsås. Ungdomsrådet och ungdomsfullmäktige har arbetat med att
uppmärksamma Alingsås 400-års jubileum.
Kulturskolan
Inför höstens terminsstart i kulturskolan deltar 850 elever i undervisning fördelat på 1000
platser. I år firar kulturskolan 60 år vilket firas med ett extra öppet hus i november som
syftar till att nå nya målgrupper. Allsångsprojektet firade i våras 10 år. Kulturskolans elever
deltar på olika sätt vid firandet av Alingsås 400-års jubileum.
Vuxenutbildningen
Vid Campus Alingsås har fyra antagningsomgångar genomförts till studier på
grundläggande och gymnasial nivå. Till vuxenutbildningen på grundläggande nivå sker en
stadig ökning av antalet elever. Den största delen av dessa elever har avslutat sina SFIstudier och går vidare i sina studier på grundläggande nivå.
På vuxenutbildningen på gymnasial nivå är trenden något annorlunda. Antalet elever vid
utbildning på gymnasial nivå ökar inte, men fler elever önskar läsa distanskurser. Detta är
troligen ett resultat av den rådande högkonjunkturen där det finns gott om sysselsättning
på arbetsmarknaden. I detta läget är det färre som sysselsätter sig med utbildning.
Inom SFI-utbildningen fortsätter trenden med en minskning av antalet elever. Denna
tendens beror på att antalet nyanlända i kommunen har minskat och idag är det omkring
180 elever som studerar vid SFI, vilket ska jämföras med omkring 210 elever år 2017.
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Inom vård- och omsorgsutbildningen sker en ökning av elever och valideringarna inom
området. Kockutbildningen är också en utbildning med hög efterfrågan. Den
yrkesutbildning som minskar något är ”Plåt och Svets” där söktrycket är bra men antalet
behöriga sökanden minskar vilket medför att det är svårt att fylla utbildningen. Detta
medför att förkunskaperna gällande svenska och matematik kommer att förändras inför
antagningsomgång 2020.
Överlag är det en god efterfrågan på yrkesutbildningar med språkstöd, vilket stämmer
överens utifrån rådande arbetslöshet. Det är fortsatt en låg total arbetslöshet men bland
utrikesfödda är arbetslösheten relativt hög.
Campus Alingsås erbjuder nätbaserade kortkurser inom olika ämnen bland annat
programmering eller datakurser inom de vanligaste programmen. De har tagits fram i
samverkan med lokala företag.

Övergripande
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 18 juni § 85 att funktionen “En väg ut”
skulle införas på Arbetsmarkandsenheten. Denna kommer att startas upp i september
månad med syfte att kanalisera all kontakt och kunskap inom arbetsmarknadsområdet i
kommunen.
Under årets sommarlov har avgiftsfria sommarlovsaktiviteter genomförts i tätorten och i
kommunens norra delar. Förvaltningen arbetar med att uppdatera såväl
registerförteckningar i enlighet med GDPR som dokumenthanteringsplan.

Nyckeltal
När det gäller verksamhet Utbildning följer Kultur- och utbildningsnämnden upp resultatet
från ”öppna jämförelser” för gymnasieskolan. I rapporten jämförs nyckeltal om
studieresultat och resurser på kommunnivå. Studien beskriver resultat på ett urval och ger
en bild av gymnasieskolans genomströmning inom tre och fyra år. Ungdomars etablering i
arbete och fortsatta studier visar status två år efter gymnasieskolan. Nämnden följer också
upp ”GR-enkäten” vilket är en regiongemensam elevenkät. I denna rapport undersöks
elevers upplevelse av trygghet och trivsel.
Varje år skickar nämnden in relevanta nyckeltal till Kungliga biblioteket. Dessa rör
bibliotek- och programverksamhet på Kulturhuset. Myndigheten för kulturanalys samlar in
statistik gällande museer. Dessa återfinns bland annat via hemsidan KOLADA (kolada.se).
För verksamhet Integration och arbetsmarknad följs nyckeltalen avseende antal bosatta
med förstahandskontrakt upp särskilt. Detta då denna information visar på tillgång och
möjlighet till bostad för flera målgrupper samt prognostiserade följder för Socialnämnden.
Därutöver sker en uppföljning av antalet personer som går ut i jobb via AME i jämförelse
med tidigare år samt vilka grupper. Även tidsaspekten följs upp, det vill säga inskrivning
och utskrivning vid AME då det påverkar kommunens övergripande ekonomi.
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Nämnden följer också upp Migrationsverkets så kallade fördelningstal där myndigheten
anvisar nyanlända till kommuner för mottagning och bosättning.

Demokratifrågor
Enligt anvisningarna för delårsbokslutet ska nämnderna redogöra för sin plan och sitt
arbete med demokratifrågor under året:


Biblioteket upprättade under hösten 2018 ett ”digitalt center” i syfte att minska det
digitala utanförskapet för invånare i alla åldrar. Denna satsning kan genomföras
med hjälp av riktade statliga medel från Kulturrådet (”Stärkta biblioteket”). Den 18
mars ägde en E-medborgardag rum vid det digitala centret i Alingsås Kulturhus i
samverkan med socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen och företag.



Biblioteket deltar i ett nationellt digitalt komptenslyft, biblioteksprojektet ”Digitalt
först med användaren i fokus”. Projektet syftar till att fortbilda landets
folkbibliotekspersonal så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft.



Arena Elva har ett kontinuerligt samarbete med Ungdomsrådet, som
sammanträder varje vecka i fritidsgårdens konferenslokal med närvaro och stöd av
Arena Elva-personal. Ungdomsfullmäktige sammanträder två gånger per år.
Ungdomsfullmäktige har även medarrangerat en demokratidag med temat psykisk
ohälsa.



Via Ungdomsrådet fördelas bidraget ”Kronan på verket” som ger ungdomar
möjligheter att själva skapa inflytande över fritidsaktiviteter. Föredelning av bidrag
lämnas till aktiviteter som ungdomarna själva planerar och genomför.



Vid Alströmergymnasiet utförs en mängd olika demokratiaktiviteter:
Skolkonferens (en gång per termin) - elev- och lärarrepresentanter från samtliga
program träffar rektorerna för att diskutera skolövergripande frågor.
Programmöte - rektor träffar lärar- och elevrepresentanter för att diskutera aktuella
frågor för programmet.
Skyddsrond (fysisk arbetsmiljö) - Elevskyddsombud är med vid skolans fysiska
arbetsmiljörond och lyfter elevernas synpunkter på den fysiska arbetsmiljön.
Klassråd - elevdemokrati på klassnivå.
Elevkår - skolan stöttar elevkåren ekonomiskt genom att betala Sveriges elevkårer
för att stödja elevkåren genom t.ex. utbildningar. Genom Sveriges elevkårer
utbildas även våra Elevskyddsombud.
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Programråd - förtroendevalda möter elevrepresentanter, lärare och rektor samt
representanter från bransch och näringsliv för att diskutera utbildning och t.ex.
APL.
Bokbord för politiska partier varje fredag i skolkafét 10.00-14.00.


Enligt 2 § bibliotekslagen (2013:801) ska biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att
bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Bilioteksverksamhet ska även
finnas tillgänglig för alla. Detta genomförs bland annat genom meröppet,
programverksamhet, litteratur på fler språk, satsningar på minskat digitalt
utanförskap och samverkan med kommunens skolor och förskolor i syfte att bidra
till språkutveckling och källkritik.



Integrationsavdelningen blev 2018 beviljade medel från Internationellt Centrum för
Lokal Demokrati (ICLD) för ett fortsatt samarbete med Chililabombwe kommun i
Zambia, ett samarbete som fortlöpt sedan 2013 där demokratiprocesser och
medborgardialog är huvudfokus. ICLD hjälper till att etablera och underlätta
internationella samarbeten på lokal nivå och fungerar som ett nav för utbyte av
erfarenheter och kunskap om lokal demokrati och god samhällsstyrning.



På Arbetsmarknadsenheten arbetas det med brukarråd där deltagarnas möjlighet
att utforma och tycka till om egna aktiviteter möjliggörs.



Kulturhuset genomförde förtidsröstning till EU-parlamentet i maj.

Åtaganden
Arbetet med nämndens åtaganden och uppdrag fortgår enligt plan.

Mål 1. I Alingsås är det tryggt, säkert och välkomnande
INDIKATOR 1.1 MEDBORGARNAS UPPLEVELSE AV HUR TRYGGT DET ÄR I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS
Nämndens åtagande
KUN ÅTAR SIG ATT UTVECKLA INTEGRATIONSSKAPANDE ARBETSMETODER INOM FLERA OMRÅDEN
KUN KOMMER INOM BUS-SAMVERKAN GENOMFÖRA INTEGRATIONSFRÄMJANDE INSATSER
Åtagandena baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:
KUN ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden samt
stärka Arena 11:as integrationsinsatser (uppdrag 9)
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KUN ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet (uppdrag 14)
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett integrationsperspektiv i syfte att
föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete (uppdrag 19)
Nyckeltal
Nyanländas upplevelse av delaktighet i samhället (Integrationsavdelningens undersökning)
Antal insatser och aktiviteter som genomförts
Målsättning
Ska öka jmf med 2018 samt implementeras

Bedömning delårsbokslut
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Nämnden arbetar med att nyttja fler personalresurser över de olika verksamhetsgränserna
för att nå ett samlat integrationsskapande arbete så att frågor och insatser hanteras av rätt
komptens. Detta har bland annat möjliggjorts genom övertagandet av kommunens
Arbetsmarknadsenhet:
-

Synergieffekter mellan Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen har
kartlagts gällande mål och arbetssätt för att möta gruppen nyanlända på ett än mer
effektivt och motiverande arbetssätt.

-

En samverkan mellan Campus SFI-lärare och personal vid
Arbetsmarknadsenheten har inletts avseende språk och strukturer för att komma i
arbete eller praktik.

-

Samverkan mellan Campus SFI-arbetslag, Arbetsmarknadsenheten och
Integrationsavdelningen pågår avseende målgruppen unga genom DUA
(Delegationen för unga och nyanlända till arbete). Denna samverkan har lett fram
till att tre olika jobb- och praktikspår startats upp i samverkan med näringslivet.
Denna form av insats kommer att utvecklas framöver och har hittills resulterat i att
tre personer har gått ut i arbete på företaget Green Landscaping. I samverkan med
företaget ISS deltar tre personer i ett projekt där arbete varvas med SFIundervisning. Två har avbrutit projektet då de erhållit anställning hos ISS. Utöver
detta har en grupp startats upp för kvinnor som stått långt ifrån arbetsmarknaden
och där har fyra individer gått ut på praktik.

-

Samarbetet mellan IM-språk och Integrationsavdelningen har intensifierats genom
att schemalagda träffar genomförts i syfte att informera om jämställdhet och övrig
samhällsinformation. Sju ungdomar har träffats under en 12 veckorsperiod och
konceptet kommer att blir en obligatorisk del i integrationsarbetet.
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Det förebyggande ungdomsarbetet har genomgått en översyn. AME kommer från
och med september arbeta mer integrerat i kommunens övriga ungdomsarbete.
Bland annat som en aktiv aktör i de ”alternativa skoldagar”/gynnsamma
aktiviteterna som skrivits fram i IM-elevernas utbildningsplan. Arena Elva och
Acutsgården kommer utgöra samlingsplatser för kommunens ungdomar och för de
professioner som ansvar för målgruppens lärande och utveckling.
-

I kommunen finns en grupp unga om 13 stycken i åldrarna 21-24 år som inte har
fått beslut om uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Då de är över 20 år kan de
inte studera vid Alströmergymnasiets IM-program. En stor del av gruppen har
däremot givits möjlighet att studera på olika yrkesutbildningar inom
vuxenutbildningen.

-

Verksamhetsgemensamma satsningar på sommarlovsaktiviteter för att främja
inkludering har genomförts under sommaren. Extra stöd har givits till de nyanlända
familjer som anlänt till kommunen strax innan och under sommarmånaderna för att
dessa ska kunna delta i sommarlovsaktiviteterna.

-

Vid genomförande av Potatisfestivalen har föreningsbidrag tilldelats elva föreningar
och två studieförbund för att bidra med praktiskt arbete under festivalen eller
anordna event. För att erhålla bidrag skulle föreningen inkludera nyanlända i
arbetet.

-

Det civila samhället är involverade i Integrationsavdelningens introduktionsprogram
gällande nyanlända som ännu inte fått sina personnummer, är föräldralediga eller
av någon annan anledning inte har påbörjat ordinarie SFI-studier. Programmet
kallas för ”SFI-basic” och innebär att deltagarna får möjlighet att träna och utbilda
sig i svenska samt utföra hantverksarbete. PRO och Studiefrämjande i samverkan
med lärare möjliggör programmet. Under våren har tolv personer deltagit i denna
verksamhet.

-

Under hösten startar en elevhälsosamverkan mellan Integrationsavdelningen och
vuxenutbildningen i syfte att motverka psykisk ohälsa och främja
studiemotivationen.

-

Genom det digitala centret får nyanlända möjlighet att under SFI-lektionerna
utbilda sig i digital kompetens. Ett 20-tal nyanlända har genomgått en baskurs i
digitala verktyg. Detta genomförs i samverkan mellan SFI, Arbetsförmedlingen och
medarbetare på Kulturhuset. Det digitala centrets personalresurser nyttjas förutom
av SFI också av Integrationsavdelningens verksamheter samt av
Arbetsmarknadsenhetens aktiviteter vid Actusgården.
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Inom ramen för BUS-samverkan har en kartläggning av alla förvaltningars
integrationsinsatser genomförts. Gemensamma insatser inom BUS-samverkan kommer
att påbörjas under september.
Tolv elever vid IM-programmet har kunna övergå till studier på nationellt program, genom
att medel från flyktingfonden använts för att utveckla verksamheten.
”Inkluderande bygg i Alingsås” är ett samverkansprojekt mellan byggföretag, Alingsåshem
och Kultur- och utbildningsnämnden med målet att utbilda arbetskraft inom byggsektorn
samt utveckla deltagarnas svenskkunskaper. Under hösten kommer ett pilotprojekt om
fem deltagare att starta.
Kulturhusets utbud med tillhörande bibliotek presenteras och visas för studerande
nyanlända vid Campus och SFI.
Samverkan med Röda Korset och biblioteket avseende Språkcaféer för nyanlända
fortsätter. Under året sker veckovisa träffar där fokus ligger på att träna svenska språket
samt öka delaktigheten i samhället.
Inför hösten pågår ett samverkansprojekt mellan Nolhaga Parkbad och
Integrationsavdelningen där avgiftsfri simundervisning genomförs för vuxna nyanlända.
Nämnden ansvar för kommunens medborgarskapsceremonier, för nya svenska
medborgare som bor i kommunen, i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.
Av 170 inbjudna deltog 117 (med familjer) nya medborgare vid ceremonin i Nolhaga den 6
juni.
Ett fokusområde i den av kommunfullmäktige antagna biblioteksplanen (§ 34 KF) är att
anordna kulturaktiviteter för föräldrar och barn som har ett annat modersmål än svenska.
Under året genomför biblioteket Sagostunder på annat språk än svenska.
Vid Arena Elva genomförs riktade insatser för målgruppen bland annat genom ”Ung kultur
möts” (UKM), ”Livekarusellen” samt via arbete med musik- och filmverksamhet i studio.
Prognos:
Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.

Mål 2. I Alingsås finns goda möjligheter till arbete och företagande
INDIKATOR2.1 MEDBORGARNAS UPPLEVELSE AV ARBETSMÖJLIGHETERNA I KOMMUNEN SKA FÖRBÄTTRAS, 2.3 KOMMUNENS
NÄRINGSLIVSRANKING SKA FÖRBÄTTRAS
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Nämndens åtagande
KUN ÅTAR SIG ATT SAMVERKA MED REGION, UNIVERSITET, HÖGSKOLOR, NÄRINGSLIV SAMT CIVILSAMHÄLLE I SYFTE ATT ÖKA
INDIVIDER I ARBETE SAMT FÖRBÄTTRA NÄRINGSLIVSKLIMATET (INDIKATOR 2.1, 2.3)
Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:
Samtliga nämnder ges i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala organisationen samt följa
upp utfallet årligen(uppdrag 1).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att påbörja samverkan med regionen, universitet och högskolor samt
näringslivet i syfte att utveckla samverkan och närhet till högre utbildning samt matcha arbetskraftsefterfrågan med relevanta
utbildningars omfattning och utformning (uppdrag 5).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla besöksnäringen i samverkan med näringslivet (uppdrag 8).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att erbjuda praktikplatser och/eller anställning inom kommunen för personer
som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (uppdrag 13).
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet
(uppdrag 14).
Nyckeltal
(a)
(b)
(c)

Andel elever som inom sex månader efter avslutad yrkesutbildning är i arbete (egna effektstudier)
”Näringslivets tillgång till arbetskraft/medarbetare med relevant kompetens” utifrån specifik fråga i Svenskt
näringslivs undersökning av företagsklimatet i kommunen varefter ranking sker mellan 1-290
Antal insatser som gjorts i samverkan med näringslivet i syfte att utveckla besöksnäringen

Målsättning
Nyckelta a-b ska öka. Nyckeltal ska implementeras
Bedömning delårsbokslut
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Lönestöd
Under perioden har tre nya personer med lönestöd kunnat anställas i nämndens
verksamheter.
Praktikplatser och anställningar
Det har skapats flera arbetsträningsplatser/språkträningsplatser i den egna verksamheten.
Nolhaga Parkbad, Arbetsmarknadsenheten och Integrationsavdelningen driver
caféverksamheten vid Nolhaga Parkbad där målgruppen nyanlända och elever vid
Alströmergymnasiets introduktionsprogram ska få praktik och förstärka sin
arbetslivserfarenhet. Under mars till augusti har ett 20-tal individer haft språkpraktik i
caféet. Deltagarna kommer från Arbetsförmedlingen, Alströmergymnasiet och
socialförvaltningen. Under perioden har två individer fått arbete och två individer har
påbörjat studier.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 18 juni § 85 att funktionen “En väg ut”
skulle införas på Arbetsmarkandsenheten. Denna kommer att startas upp i september
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månad med syfte att kanalisera all kontakt och kunskap inom arbetsmarknadsområdet i
kommunen. Denna funktion kommer samordna samtliga praktikplatser, PRAO- och APLplatser, arbetsträningsplatser samt arbete som genomförs via lönestöd. I denna funktion
kommer arbetsgivare kunna få svar på sina frågor och kommunen agerar som en aktör i
dessa frågor. Ett av syftena med ”En väg ut” är bland annat att effektivisera och samordna
anskaffning av praktikplatser. Funktionen kommer att ha ett viktigt uppdrag i det
övergripande ungdoms- och integrationsarbetet och sammantaget berörs 1 500 individer.
Insatser för att utöka och bredda DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete)
vars syfte är att utveckla samverkan kring ungas och nyanländas etablering i samhället
har genomförts. I samverkan med lokala aktörer i näringslivet har konkreta jobb och
praktikplatser kunnat erbjudas till gruppen.
Verksamhet Integration och arbetsmarknad ingår i ett nationellt SKL-projekt som syftar till
att hitta nya metoder och arbetssätt för att arbeta med arbetsmarknadsfrågor på
kommunal nivå samt minska försörjningsstödet. Ett arbete med att ta fram gemensamma
riktlinjer för försörjningsstöd på både socialförvaltningen och kultur- och
utbildningsförvaltningen har på börjats och en gemensam kompetenssatsning mellan de
två förvaltningarna kommer att genomföras under hösten för att säkerställa likvärdighet
och rättssäkerhet.
Nolhaga slott har utgjort ett viktigt nav vid genomförandet av sommarlovsaktiviteterna
samt som en turist- och kulturell attraktion. Under sommaren har fyra ungdomsvärdar
anställts vilka har arbetat i de olika verksamheterna i och runt Nolhaga slott.
Tillsammans med Högskolan i Borås, Göteborgs stad och Kungsbacka kommun kommer
biblioteket att delta i ett projekt för att skapa en introduktionsutbildning för nyanlända som
vill arbeta med kultur eller i biblioteket.
Samverkan
Vid Campus Alingsås Lärcentrum har samverkan kring eftergymnasiala utbildningar
utvecklats mot än mer fokus på yrkeshögskoleutbildningar tillsammans med Campus
Västra Skaraborg och Campus Mölndal. Till hösten planerades det att två
programmeringsutbildningar skulle starta i samverkan med Campus Mölndal. Då
söktrycket till dessa utbildningar var lågt kommer endast en av dessa utbildningar att
starta. I samverkan med Campus Västra Skaraborg och Campus Mölndal sker samverkan
kring yrkeshögskoleutbildningar utifrån ett regionalt behov inom diagnosteknik fordon.
Flera av de stora bilföretagen i Alingsås har vid uppstarten av utbildningen uttryckt ett
behov av denna kompetens. Lärcentrum vid Campus har sedan tidigare upparbetat
samverkan med Karlstad universitet och Högskolan i Skövde kring eftergymnasiala
utbildningar, främst med inriktning mot förskolelärare och grundskolelärare. Val av olika
inriktningar görs i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen utifrån deras framtida
behov.
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Tillsammans med högskolecentrum Bohuslän pågår ett arbete med att lämna in en ny
ansökan om att starta upp en yrkeshögskoleutbildning som kallas ”Digital Store Manager”.
En inventering av kompetensbehovet bland handelsföretagen i kommunen pågår.
Därutöver har nämnden fattat ett beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att sondera
förutsättningar att möta den rådande bristen i samhället inom IT-kompetens (KUN 201908-21 § 94).
Besöksnäring
Arbetet med att utveckla paketerbjudanden tillsammans med handeln för besökare till
Alingsås och Nolhaga Parkbad pågår. Utöver detta sker samverkan med stadens handel
och näringsliv i att utveckla det nya konceptet Christmas Lights in Alingsås och i ett
nätverk med handel och fastighetsägare vars syfte är att utveckla Alingsås stadskärna.
Turistrådet Västsverige, Västtrafik, Göteborg & Co och Bussiness Region Göteborg står
bakom och marknadsför konceptet ”Strax utanför Göteborg” där Alingsås ingår. Projektet
har marknadsförts på olika sätt och Västtrafik har bland annat skickat ut nyhetsbrev till
personer som bor i kommuner i närheten av de olika besöksmålen. Enheten för turism och
evenemang arbetar med att göra konceptet känt för handeln och näringslivet i Alingsås
bland annat genom nätverket ”Before Work”.
Den 14-16 juni arragerades Potatisfestivalen och nytt för i år var att delar av
festivalaktiviteterna flyttade till Nolhaga parkområde där bland annat Grill-SM
genomfördes. Festivalen hade omkring 50 000 besökare och Grill-SM lockade cirka 8 000
besökare. Inför festivalen infördes ett digitalt bokningssystem vilket skapade struktur och
ordning de för de knallar som önskade delta under festivaldagarna. Sammantaget
bokades 220 stycken marknadsytor till olika knallar.
Konceptet Fikavandring har genomförts under vår och sommar och under maj till augusti
har 140 besökare deltagit i fikavandringar. I februari arrangerades Kaffe-SM tillsammans
med extern aktör och över tusen besökare fick möjlighet att ta del av olika smaktävlingar i
Nolhagahallen. Samtidigt pågick restaurang- och caféveckan Taste of Alingsås i tätorten
med förmånliga erbjudanden.
Nolhaga Parkbad planerar att förstärka sitt utbud under Lights in Alingsås och under
firandet av Alingsås 400-års jubileum för att stärka besöksnäringen ytterligare.
Prognos:
Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.

Mål 4. I Alingsås råder god ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning
INDIKATOR 4.3 NETTOKOSTNADER SKA INTE ÖKA SNABBARE ÄN SUMMAN AV SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG
Nämndens åtagande
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KUN ÅTAR SIG ATT INOM BEFINTLIGT FASTIGHETSBESTÅND ERBJUDA KOMMUNENS 16-ÅRINGAR GYMNASIEUTBILDNING
Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:
Samtliga nämnder ges i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte medför bestående
kostnader (uppdrag 2)
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att analysera framtida behov av om- och tillbyggnation av
Alströmergymnasiet (uppdrag 11)
Samtliga nämnder ges i uppdrag att reducera sin centrala administration och föreslå möjligheter till förvaltningsövergripande
effektiviseringar (uppdrag 16)
Samtliga nämnder ges i uppdrag att ta fram en strategi för hur digitala lösningar genom exempelvis artificiell intelligens kan
införas i syfte att minska administrationen (uppdrag 18)
Nyckeltal
Nettokostnad per elev
Målsättning
Ska minska jmf med 2017 (Kolada)
Bedömning delårsbokslut
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Nettokostnader Alströmergymnasiet
Alströmergymnasiet har åren 2015 till 2018 sänkt sin nettokostnadsavvikelse från 11 % till
-0,7 %. Den sänkta avvikelsen kan till största del förklaras med till stor del fullbelagda
program, en effektivisering av arbetsuppgifter inom administration och att fler externa
medel erhölls.
Om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet
Antalet 16-18-åringar i Alingsås kommun beräknas öka med 14 % från 2018 till 2021.
Förvaltningen har analyserat volymökningen av 16-18-åringar i Alingsås kommun och har
tillsammans med fastighetsägaren Alingsåshem genomfört en mindre förstudie av om- och
tillbyggnation av lokalerna. I förstudien har en möjlighet att hyra fastigheten Alingsås
Hökanäbbet 7, även kallad AME-lokalen, framkommit. Enligt förstudien kan AME-lokalen
efter ombyggnation inrymma tre klassrum och en dansstudio. Detta möjliggör en utökning
om ca 100 elever vid Alströmergymnasiet. Nämnden beslutade vid sammanträde den 20
februari § 26 att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare i planeringen med ombyggnad av
Hökanäbbet 7 för utökning av Alströmergymnasiets lokaler. Alingsåshem kommer att
påbörja byggprocessen under hösten och i dagsläget är prognosen att lokalerna ska stå
färdiga inför skolstarten hösten 2020.
Digitalisering
Det nya boknings-, bidrags- och anläggningssystemet fortsätter att implementeras i
samtliga verksamheter. Systemet beräknas ge administrativa vinster då
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handläggningsprocessen avseende föreningsbidragen effektiviseras. Det nya systemet
bidrar även till att minska administrationen för föreningarna. Sammantaget medför
införandet av det nya IT-systemet en ökad service och tillgänglighet till föreningarna och
allmänheten.
Sedan flera år arbetar verksamhet Utbildning med digitaliseringen av skolan vilket bland
annat återspeglas i Utbildningsnämndens beslutade Digitala agenda.
Utbildningsverksamheten har under våren mottagit Guldtrappan vilket är en
kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller
skolutveckling i en digital samtid. Digitala verktyg används i syfte att främja tillgänglighet,
likvärdighet och rättssäkerhet samt utveckla elevernas digitala kompetens. I år
genomfördes för första gången ett digitalt nationellt prov. Under hösten kommer
kommunen att delta i konferensen ”Framtidens lärande” som partner och presentera goda
exempel från digitaliseringsarbetet i lärmiljön och ledningsnivå. Ovanstående är en del av
nämndens strategier för digitala lösningar. En genomlysning av kulturskolans
antagningssystem har även påbörjats och visat på att en digital lösning krävs för att
förbättra service för elever och föräldrar. Flera delar av dessa satsningar har genomförts
med medel från innovationsfonden.
SFI-undervisningen har effektiviserats och individanpassats genom att eleverna får
tillgång till ett personligt digitalt lärverktyg, så kallade ”en till en” datorer, där elever får ta
del av en digitaliserad lärmiljö.
Administration
En ny ekonomienhet har bildats vars syfte är att effektivisera ekonomistyrning och
ekonomisk samverkan avseende nämndens olika verksamheter. Den nya enheten
genomför mer djupgående analyser av de interkommunala ersättningarna i
gymnasieskolan och kommer att utgöra ett chefsstöd.
Arbetet med att effektivisera lokalanvändning och undervisning genom pedagogisk
schemaläggning fortsätter då elevernas fastsällda undervisningstimmar säkerställs. Detta
genererar kvalitet i undervisningen och en kontinuitet som gynnar elever och lärares
arbetsmiljö.
Den tidigare effektiviseringen avseende central administration som redan genomförts vid
de tidigare förvaltningarna kultur- och fritidsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har
visat sig vara en effektiv organisation. Under perioden har en samverkan startats där
staben och Integrationsavdelningen delar på administrativt stöd. Enhetschefen för
ekonomi har regelbundna uppföljningsmöten med cheferna i syfte att stärka
medvetenheten och konsekvenser i relationen verksamhet och ekonomi. Under första
tertialet har chefsgruppen även utbildats i prognosmodul i Hypergene för att stärka den
ekonomiska kunskapen och säkerställa än mer tillförlitligt prognosarbete under året.
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Under våren har Alströmergymnasiets sektorsorganisation förändrats för att
implementeras inför höstterminen 2019. Syftet med förändringen är att skapa sektorer
som kan utnyttja synergieffekter mellan likartade program gällande lärarkomptens och
verksamhet.
Under perioden har verksamheterna sökt externa medel enligt följande:

Sökta medel

Belopp

Syfte

Beslut

Sommarlovsaktiviteter

316 848

Avgiftsfria
sommarlovsaktiviter, främja
deltagande, integration och
motverka segregation

316 848 kr rekvirerade

Länsstyrelsen

500 000

Samverkan med
Stadsmissionen i syfte att
korta tiden till arbete för
nyanlända med medellång
utbildningsbakgrund

Ej beslutat ännu

Svenska filminstitutet

196 700

Filmprojekt

Avslag

Kulturrådet

655 000

Fortsatt digitalt stöd inom
ramen för Stärkta bibliotek

Beslut om 500 000 kr

Kulturrådet

146 000

Läsfrämjande insatser

Avslag

Kulturrådet

110 000

Litteratur till folk- och
skolbiblioteket

Beslut 100 000 kr

Västra Götalandsregionen

130 000

Arrangörsstöd till barn- och
ungdomskultur

Beslut 130 000 kr

Skolverket

960 348

Introduktionsprogram,
utveckling

Beslut 960 348 kr

Skolverket

81 896

Papperslösa VT 2019

Beslut 81 896 kr

Skolverket

819 200

Karriärtjänster VT 2019

Beslut 819 200 kr

Skolverket

808 932

Lärarlönelyftet

Beslut 808 932 kr

Migrationsverket

2 096 160

Ansökan om ersättning
utbildningskostnader
asylsökande VT 2019

Ej beslutat ännu

Migrationsverket

619 320

Ansökan om ersättning
utbilningskostnader
tillståndssökande VT 2019

Ej beslutat ännu

(Socialstyrelsen)
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Prognos:
Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.
Mål 5. I Alingsås bygger välfärden på god service, hög kvalitet och tillgänglighet
INDIKATOR5.3 NÖJD-MEDARBETAR-INDEX SKA HÖJAS
Nämndens åtagande
KUN ÅTAR SIG ATT VERKA FÖR EN ARBETSMILJÖ GENOM ATT SKAPA TYDLIGHET AVSEENDE ORGANISATION, UPPDRAG, ROLLER OCH
ANSVAR GENOM ATT INFÖRA CHEF- OCH MEDARBETARÖVERENSKOMMELSER
Nyckeltal
NMI, HME
Målsättning
Ska öka jmf med 2018
Bedömning delårsbokslut
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Under perioden har implementering av medarbetaröverenskommelserna skett. Syftet med
medarbetaröverenskommelsen är att utifrån diskussioner med närmsta chef göra det
tydligt vilket ansvar och förväntningar som finns på respektive medarbetare.
Medarbetaröverenskommelsen ska även tydliggöra vilka möjligheter, befogenheter och
stöd som kan hjälpa denne i det dagliga arbetet för att lyckas med sitt uppdrag, samt
innehåller en riktad adekvat kompetensutvecklingsplan.
Inom verksamhet Utbildning har förändringar inom respektive sektorsindelning genomförts
i syfte att möjliggöra måluppfyllelse och tydlighet. Verksamhet Utbildning har även utökats
med en lektor och en översyn av försteläraruppdrag har skett för att relatera dem än mer
till verksamhetens behov.
Under perioden har en utställningsproducent anställts inom verksamhet Kultur, turism och
evenemang med uppdrag att öka samverkan mellan museet och konsthall samt
föremålsmagasin.
Lokala handlingsplaner inom arbetsmiljö har upprättats där fokusområden identifierats
avseende arbetsorganisation, ledarskap samt återhämtning och hälsa. Vidare har det
uttalade behovet hörsammats avseende kompetensutveckling inom området hot och våld
och i september deltog ca 70 medarbetare i en förvaltningsövergripande utbildningssats.
Även en säkerhetssamordnargrupp har tillsatts.

19
Sida 24 av 234

Arbetsplatsträffar för chefer har upprättats i syfte att skapa forum där chefers arbetsmiljö
lyfts och synliggörs i relation till nämndens nuläge och utmaningar. Vidare har
introduktionsplanen inom nämndens område reviderats samt utökats med en
introduktionsdel specifikt för nyanställda chefer.
Mål 8. I Alingsås ger utbildning kunskaper för en dynamisk framtid
INDIKATOR 8.2 ANDELEN ELEVER SOM ÄR NÖJDA MED SIN SKOLMILJÖ OCH UNDERVISNING SKA ÖKA. 8.4 ANDEL GYMNASIEELEVER
MED EXAMEN INOM TRE RESPEKTIVE FYRA ÅR SKA ÖKA.
Nämndens åtagande
KUN ÅTAR SIG ATT VARJE ELEV FÅR MÖJLIGHET TILL STUDIER SOM UTGÅR FRÅN INDIVIDENS BEHOV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR OCH
SOM STIMULERAR KUNSKAPSUTVECKLING (INDIKATOR 8.2 OCH 8.4)
KUN ÅTAR SIG ATT SÄKERSTÄLLA ATT ELEVERNAS ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ MOTVERKAR PSYKISK OHÄLSA (INDIKATOR 8.2)
Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande:
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att utvidgakarriärtjänsterna för lärare genom att inrätta ytterligare
lektorstjänster (uppdrag 4).
Nyckeltal
(a)
(b)

Andel elever som är nöjda med sin skolmiljö och undervisning
Andel gymnasieelever med examen inom tre respektive fyra år

Målsättning
Ska öka jmf med 2018
Bedömning delårsbokslut
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Verksamhet Utbildning tillser att ändamålsenliga lokaler upplevs som trygga, säkra och
välkomnande. Detta genom om- och tillbyggnation samt ett fortsatt aktivt säkerhetsarbete
via övningar i in- och utrymning av lokalerna.
Inför hösten har en ny ledningsorganisation implementerats vid Alströmergymnasiet där
en ny sektor har skapats där rektor för gymnasiesärskolan även har särskilt ansvar för
elevhälsofrågor. Detta är ett led i att möjliggöra tydligt arbetsledarskap samt
professionalisera ledningen av elevhälsan.
Alströmergymnasiets schemaläggning sker med ett elevcentrerat perspektiv som syftar till
att skapa sammansatta skoldagar med få håltimmar och andra uppehåll som kan medföra
ogiltig frånvaro. Även tjänstefördelningen utifrån ett elevbehov har förstärkts gällande olika
program och ämnen.
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Nya frånvarorutiner avseende elever har tagits fram vilka implementeras från och med
hösten 2019. Syftet är att följa sytematiken kring elevfrånaron och säkerställa tidiga
insatser.
Kultur- och utbildningsnämnden har antagit ny rutin och riktlinje för arbetet mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (2019-04-23, § 53). Den nya
rutinen och riktlinjen beskriver de centrala begreppen diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling samt de delar som arbetet med aktiva åtgärder består av. Rutinen
och riktlinjen beskriver de delar som ska ingå i Plan mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling (tidigare Likabehandlingsplan) som rektor ansvarar för att upprätta
inför varje läsår 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. En ny blankett har tagits fram som kan
användas av elev, vårdnadshavare och skolpersonal för att anmäla diskriminering,
trakasserier eller kränkande behandling. Syftet är att säkerställa och underlätta
anmälningar kring upplevd diskriminering och/eller kränkning.
Under hösten kommer ett projekt genomföras med en ”supermentor” som ska motverka
psykisk ohälsa på bygg- och anläggningsprogrammet och förbättra elevernas arbetsmiljö.
Vidare har verksamhet Utbildning anställt ytterligare en lektor under perioden med
fokusområde nätetik och filosofi.
Gymnasieskolan skall erbjuda eleverna en god och stimulerande studiemiljö med hög
kunskapsutveckling. I samverkan med grundskolan ges eleverna kunskap för att klara
fortsatta studier:
Skolövergripande aktiviteter som syftar till att skapa rätt valkompetens för eleven vid val till
gymnasiet vilket i sin tur leder till trygghet och gynnar måluppfyllelsen. Till exempel har
elever i årskurs nio besökt gymnasieprogram vid Alströmergymnasiet och
grundskoleelever har fått besöka industriföretag genom ”Industrinatten”. Studie- och
yrkesvägledare från grundskolor i Alingsås samt närliggande kommuner bjuds in till
Alströmergymnasiet för att få information om gymnasieprogrammen.
Övergripande elevhälsosamverkan där medarbetare på barn- och ungdomsförvaltningen
genomför pedagogiska- och elevhälsokartläggningar. Genom projektet ”Brobygge” träffar
Alströmergymnasiets specialpedagoger från elevhälsoteamet högstadieskolornas
elevhälsoteam för att få nödvändig information om blivande elever.
Programspecifika samverkansformer där olika program genomför olika riktade insatser.
Bygg- och anläggningsprogrammet och el- och energiprogrammet genomför bland annat
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särskilda inbjudningar till tjejer i årskurs nio och el- och energiprogrammet tar emot PRAOelever.
Flera aktiviteter har iscensatts i syfte att varje elev får möjlighet till studier som utgår från
dennes behov och förutsättningar och som stimulerar till största möjliga lärande och
kunskapsutveckling.
Undervisningen inom verksamhet Utbildning bedrivs i en digital och uppkopplad lärmiljö.
Eleverna möter interaktiva lärresurser för att förberedas till en miljö präglad av ett högt
informationsflöde. I den digitala och uppkopplade lärmiljön tränas individen av pedagogisk
expertis att själv finna vägar till utveckling.
De praktiska utbildningarna präglas av en holistisk syn på eleven som en del i ett lärande
som sträcker sig bortom skolan både i tid och plats. Eleven ska lämna skolan med både
en ökad yrkeskompetens och en ökad kompetens i att lära sig att lära. Några exempel på
aktiviteter för att utveckla och fördjupa organsationens kompetens på nämnda områden är
bland annat:
-

Kollegialt lärande kring användning audio-visuella lärresurser inom undervisningen
i historia.
Utvecklingen av ett programövergripande studietekniskt upplägg.
Genomförandet av den tidigare Utbildningsnämndens beslutade Digital Agenda
2.0.
Återkommande fortbildningsinsatser av personalen genom exempelvis workshops,
både online och genom faktiska möten.
Fortbildning av rektorer kring livsvillkor i en föränderlig värld, genom deltagande vid
LIN:s konferens Mind the Gap.
Modernisering och ombyggnad av skolans lokaler för att möjligöra nya
arbetsmetoder.

Alströmergymnasiet erbjuder elever som är i behov av extra stöd möjlighet till lovskola, där
elever får tillfälle att under ledning av lärare kunna skaffa sig kunskaper som möjliggör att
eleven når de uppsatta målen. Under läsåret erbjuder ”Plattformen” stödinsatser till elever
som är i behov av extra stöd. Plattformen är en resurs som finns för elever som behöver
extra stöd under sina år på Alströmergymnasiet. Stödet utformas i samråd med rektor och
specialpedagog. Ytterligare har Alströmergymnasiet ”Mattesupporten” där elever som
upplever svårigheter i ämnet matematik kan vända sig och få extra stöd på regelbunden
basis. Även för elever som presterar på hög nivå och är i behov/efterfrågar av en annan
typ av studiegång bereds sådana möjligheter. I speciella fall ges individuellt stöd av
specialpedagoger och speciallärare för enskilda elever.
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Enligt årets resultat av GR-enkät1 visar att tryggheten och elevhälsoarbetet har ökat.
Elevernas nöjdhet med Alströmergymnasiet som helhet har ökat från indexvärde2 72 av
100 för 2018 till indexvärde 75 av 100 för 2019.
Andelen elever med examen efter tre år ökade år 2018 till 71,4 % (70,2% år 2017). Även
andelen elever med examen efter fyra år ökade år 2018 till 76,7 % (72,5% år 2017).
Dessa resultat gör att Alingsås återfinns bland de 25 % bästa kommunerna gällande
genomströmning på tre och fyra år (Källa: Kolada). Nämnden arbetar under året vidare
med att förbättra dessa siffror ytterligare. Statistiken för genomströmning för de elever
som avslutade sina studier vid Alströmergymnasiet vårterminen 2019 redovisas senare i
höst.
Prognos:
Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019.
Mål 9. I Alingsås har vi ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och föreningsliv
INDIKATOR 9.1 MEDBORGARNAS NÖJDHET MED FRITIDS- OCH FÖRENINGSUTBUD SKA FÖRBÄTTRAS, 9.2 MEDBORGARNAS NÖJDHET
MED KOMMUNENS IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR SKA FÖRBÄTTRAS. 9.3 MEDBORGARNAS NÖJDHET MED KOMMUNENS
KULTURVERKSAMHET SKA FÖRBÄTTRAS
Nämndens åtagande
KUN ÅTAR SIG ATT I SAMVERKAN MED FÖRENINGSLIVET UTVECKLA FÖRENINGSUTBUDET, TILLGÅNGEN PÅ IDROTT- OCH FRILUFTSLIV
SAMT FÖRBÄTTRA IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR (INDIKATOR 9.1 OCH 9.2)
KUN ÅTAR SIG ATT UTVECKLA KULTURUTBUDET (INDIKATOR 9.3)
Åtagandet baserar sig på kommunfullmäktiges riktade uppdrag enligt följande
Kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB ges i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan
for ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall med syfte att få ytterligare en isyta (uppdrag 3)
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att öka kulturutbudet i samtliga kommundelar (uppdrag 6)
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att stärka och stimulera den civila sektorn (uppdrag 7)
Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar samarbeta med
näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar (offentlig-privat samverkan) (uppdrag 10)
Nyckeltal
Antal genomförda aktiviteter/insatser som medfört ökat utbud av idrott- och friluftsliv, idrott- och motionsanläggningar samt
kultur

GR-enkäten 2019 bygger på svar från deltagande kommuner såsom Ale, Alingsås, Göteborg (endast fristående
gymnasieskolor), Kungsbacka, Lerum och Partille. På Alströmergymnasiet svarade 301 elever år 2 på enkäten, vilket
motsvarar en svarsfrekvens om 87,8 %.
1

Indexvärde – ett frågevärde som beräknat på antal som valt respektive svarsalternativ, där det bästa svarsalternativet ges
100 poäng, det näst bästa 66,66, det näst sämsta ges 33,33 poäng och det sämsta ges 0 poäng. Poängen multipliceras
med andelen som valt alternativet och delas sedan på totala antalet svar för att erhålla indexvärdet. Genomsnittligt
indexvärde räknas också ut för en kategori genom att räkna ut genomsnittet av dess ingående frågor.
2
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Målsättning
Aktiviteter ska informeras, genomföras och dokumenteras
Bedömning delårsbokslut
I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Ishall förstudie
Förvaltningschefen för kultur- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med VD för
Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB samt kommunens tillväxtchef och ekonomichef
påbörjat en process enligt kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram en plan för
ombyggnation och eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall. En plan togs fram och
presenterades för kommunstyrelsen därefter fick Kultur- och utbildningsnämnden i
uppdrag att ta fram en förstudie och ekonomiska kalkyler gällande den nya
ishallsanläggningen. Arbetet med förstudien pågår och kommer att presenteras i
september.
Öka kulturutbudet
Under perioden har bibliotekets filialer i Ingared och Sollebrunn utvecklats då lokalerna
genomgått renovering för att blir mer ändamålsenliga samt välkomnande. Även en
utökning av aktiviteter i dessa kommundelar har och kommer att utföras. Sedan meröppet
infördes i Ingared har antalet besökare mer än fördubblats. En poesikväll anordnades
under våren och under sommaren renoverades lokalerna i biblioteket i Ingared då
besöksytorna gjordes mer tillgängliga och välkommande. Under renoveringen var
verksamheten stängd. Under våren har nämnden också investerat i att tillgängliggöra och
modernisera lokalerna i Sollebrunns bibliotek så att programverksamhet och föreläsningar
kan hållas där. Under våren har programutbudet ökat i Sollebrunn. En lokal konstnär har
haft konstutställning och kurser i digitalt utanförskap har anordnats. Tillsammans med det
lokala civilsamhället arrangeras det regelbundet handarbetarcaféer. Satsningarna på
utvecklandet av programverksamheten i Sollebrunn återspeglar sig också i Kulturhusets
höstprogram då de populära koncepten ”Familjelördag” och ”Historietorsdagarna” kommer
att äga rum för första gången i Sollebrunn.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 november 2018 § 204 att kommunledningskontoret i
samverkan med dåvarande Kultur- och fritidsnämnden skulle ansvara för verksamheten i
Nolhaga slott under 2019. Allmänheten skulle beredas möjlighet att få en ökad
tillgänglighet till slottet under jubileumsåret 2019. Under maj öppnade såväl utställningen
”Sammet, pärlor och galej” som ett café i slottet. Genom tilldelning av föreningsbidrag till
lokala konstföreningar genomförs också konstutställningar i Nolhaga Slott och i parken
under perioden maj till december. Under maj till augusti har omkring 7 000 besökt slottet
och totalt har 15 000 besökt parken om besöksantalet till Grill-SM inräknas.
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Under vår och tidig sommar deltog Alingsås kommun i ett projekt med övriga GRkommuner som innebär att kommunerna upprättar storskalig gatukonst på temat
folksagor. Målningarna utförs av olika internationella konstnärer. Hittills har två storskaliga
muralmålningar utförts i tätorten och ytterligare en målning är planerad till september vid
Alströmergymnasiet.
Konsthallen har flera utställningar varje år. Sommarens utställning ”Salong Alingsås”
pågick under perioden 21 maj till 24 augusti och var en del av kommunens 400-års
jubileum. Salong Alingsås har varit populär med ungefär 4000 besökare. Jämfört med
tidigare års sommarutställningar innebär det en fördubbling av antalet besökare.
Ytterligare en aktivitet, Alingsås litteratursalong, kommer att genomförs på Kulturhuset
under hösten för att uppmärksamma den lokalt förankrade litteraturen. Flera nya
programpunkter har utvecklats i Kulturhuset under året så som kulturquiz och ”konst till
kaffet” som äger rum i anslutning till konsthallens utställningar.
Även i år fördelar Socialstyrelsen ut riktade medel för sommarlovsaktiviteter för barn och
unga i åldrarna 6-15 år. Avgiftsfria aktiviteter har anordnats i tätorten men också i de norra
kommundelarna Gräfsnäs och Sollebrunn. En stor del av sommarlovsaktiviteterna
anordnades i och runt Nolhaga slott. Exempel på aktiviteter var programmering och
teaterföreställningar. Barnens Lantgård i Nolhagaparken bedrev lantgårdsskola för barn
och unga och sammantaget deltog 48 barn i dessa aktiviteter. Sammantaget har cirka 800
barn och ungdomar deltagit i sommarlovsaktiviteterna som ägde rum under tio veckor.
Idrott, friluftsliv och anläggningar
Åtta förslag på nya cykelrundor har tagits fram och marknadsförts på Turistrådet
Västsveriges hemsida. Cykelrundorna är 23-122 km långa och består av cykelrundor för
landsvägar och cykelutflykter samt leder för mountainbike.
En inventering av kommunens vandringleder har genomförts och nya kartor över de leder
som har saknat kartor har tagits fram. Respektive leds hemsida har också uppdaterats.
Den nya Gotaleden, som är en vandringsled mellan Göteborg och Alingsås, invigdes den
14 juni. Vandringsledens framtagande är ett resultat av EU-programet Leader Göteborgs
insjörike där aktörerna Göteborgs, Partilles, Lerums och Alingsås kommuner samt
Turistrådet Västsverige och Västkuststiftelsen är samarbetspartners.
För att kunna utföra det nationella konceptet ”Fritidsbanken” krävs det att man är
certifierad. Då kraven för certifiering har utökats har förvaltningen utarbetat ett eget
koncept under namnet ”Fritidsbiblioteket” där grundidén är att man som invånare kan låna
sport- och idrottsartiklar. Verksamheten, som återfinns i anslutning till Nolhagahallen,
startade i augusti och för närvarande pågår en insamling av artiklar som ska lånas ut.
En ny konstgräsplan har anlagts vid Alströmervallen under sommaren.
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En markandsföringsplan för Parkbadet har arbetats fram under perioden och en ny
maskot ”Badman” som ska vara anläggningens ansikte utåt har tagits fram. Ett utökat
utbud av aktiviteter kommer att tillhandahållas i anläggningen under hösten som ska locka
besökare, exempelvis träning med flytbrädor och våtväst. Under höstlovet kommer riktade
aktiviteter genomföras och exempelvis kommer det att visas biofilm i bassängen. I syfte att
hålla simkunskaperna intakta erbjuds invånarna under hösten att erhålla ett
simborgarmärke efter att man simmat 200 meter.
Under våren och sommaren har Nolhaga Parkbad bedrivit simskolor för barn.
Sammantaget har 450 barn genomgått simskola under dessa perioder. Samtidigt har
Parkbadet genomfört simundervisning för skolelever på Alingsås olika skolor där all
undervisning utgår från skolans läroplan avseende idrott. Under våren har sammantaget 1
979 elever deltagit i simundervisning. Ungefär 2 391 elever har deltagit i så kallad
skolsimning där elever besöker Nolhaga Parkbad tillsammans med ansvarig lärare.
I samverkan med Alingsås simföreningar (sammantaget fyra stycken) har träningstider
tagits fram i anläggningens stora bassäng mellan kl. 17.00 – 22.00 vardagar och under kl.
08.00 – 17.00 på söndagar. Under dessa träningstider finns dock alltid två banor öppna för
motionssim för den vanliga besökaren.
Det nya boknings-, bidrags- och anläggningssystemet förenklar för föreningarna att själva
boka träningstider för sina olika verksamheter.
Civila sektorn
Nämnden stödjer och stimulerar det civila samhället via en mängd olika insatser. Genom
kontinuerlig dialog och fördelning av föreningsbidrag pågår en samverkan som utvecklar
samhället och föreningarnas verksamheter.
Det nya boknings-, bidrags- och anläggningssystemet ökar servicen för föreningslivet. I
samband med att det nya systemet infördes upprättades också ett nytt och uppdaterat
föreningsregister över Alingsås föreningar. Registret visar vilket föreningsutbud som finns i
Alingsås och ökar servicen till den alingsåsare som vill engagera sig i en förening. Under
årets första åtta månader har större föreningsmöten bland annat ägt rum med sim-, is- och
fotbollsföreningar i syfte att fördela träningstider.
I syfte att reglera och skapa tydlighet i samarbetet mellan förvaltning och idrottsföreningar
kommer hyresavtal, sköteselavtal och nyttjanderättsavtal avseende olika anläggningar att
skapas under året. Därutöver kommer regelbundna produktionsmöten och föreningsträffar
med föreningslivet att ske under året i syfte att få insyn i varandras verksamhet och
beredas möjlighet att ställa frågor.
Under årets första åtta månader har olika samarbeten med den civila sektorn planerats
och genomförts såsom aktiviteter via ”SFI-basic”, musikstudion vid Arena Elva,
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genomförandet av Potatisfestivalen, verksamhet i Gräfsnäsparken och aktiviteter vid
Nolhaga slott.
Förvaltningen har vid genomförandet av Potatisfestivalen samverkat med civilsamhället.
Med hjälp av föreningsbidrag har elva föreningar och två studieförbund bidragit med
praktiskt arbete under festivalen eller anordnat olika event.
OPS-lösningar
Nämnden har ett uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottanläggningar
samarbeta med näringsliv och föreningsliv i syfte att skapa OPS-lösningar. Det finns en
komplexitet avseende juridiken i denna fråga vilken kommer utredas och redovisas
senare. Mot bakgrund av detta kan uppdraget komma att föresenas.
Prognos:
Åtagandena och uppdragen bedöms genomföras under 2019 (dock ej uppdrag avseende
OPS-lösningar, se ovan).

Uppdrag
Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2019-2021 om uppdrag till
nämnderna. Uppdragen är årsvisa och förväntas genomföras under innevarande år. De
flesta av nämndens riktade uppdrag ligger under nämndens mål och åtaganden vilka
redovisas ovan.
Nedan beskrivs i korthet aktuellt läge för uppdragen samt prognos per helåret. De flesta
uppdragen bedöms kunna slutföras under året.

Uppdrag
1.Samtliga nämnder får i uppdrag
att flera personer med lönestöd
ska anställas i den kommunala
organisationen samt följa upp
utfallet årligen.
2. Samtliga nämnder får i
uppdrag att öka extern
medfinansiering, exempelvis från
EU, om det inte medför
bestående kostnader.
3. Kultur- och
utbildningsnämnden och
Fastighetskoncernen Alingsås
Rådhus AB ges i uppdrag att
skyndsamt ta fram en plan för
ombyggnation och eventuell
tillbyggnation av nuvarande
ishall med syfte att få ytterligare
en isyta.

Status

Kommentar

påbörjad

Se kommentarer under mål 2.
Uppdraget bedöms genomföras
under 2019.

påbörjad

Se kommentarer under mål 4.
Uppdraget bedöms genomföras
under 2019.

färdig

Se kommentarer under mål 9.
Uppdraget bedöms genomföras
under 2019.
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4. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att utvidga
karriärtjänsterna för lärare genom
att inrätta ytterligare
lektorstjänster.
5. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att påbörja samverkan
med regionen, universitet och
högskolor samt näringslivet i
syfte att utveckla samverkan och
närhet till högre utbildning samt
matcha arbetskraftsefterfrågan
med relevanta utbildningars
omfattning och utformning.
6. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att öka kulturutbudet i
samtliga kommundelar.
7. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att stärka och stimulera
den civila sektorn.
8. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att utveckla
besöksnäringen i samverkan med
näringslivet.
9. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att utveckla
integrationsskapande
arbetsmetoder som kan
implementeras inom flera
områden samt att stärka Arena
11:s integrationsinsatser.
10. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att för framtida drift och
finansiering av
idrottsanläggningar samarbeta
med näringsliv och föreningsliv i
syfte att skapa OPS-lösningar
(offentlig-privat samverkan).
11. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att analysera framtida
behov av om- och tillbyggnation
av Alströmergymnasiet.
12. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i

färdig

Se kommentarer under mål 8.
Uppdraget bedöms genomföras
under 2019.

påbörjad

Se kommentarer under mål 2.
Uppdraget bedöms genomföras
under 2019.

påbörjad

Se kommentarer under mål 9.
Uppdraget bedöms genomföras
under 2019.

påbörjad

Se kommentarer under mål 9.
Uppdraget bedöms genomföras
under 2019.

påbörjad

Se kommentarer under mål 2.
Uppdraget bedöms genomföras
under 2019.

påbörjad

Se kommentarer under mål 1.
Uppdraget bedöms genomföras
under 2019.

Se kommentarer under mål 9.
försenad

påbörjad

färdig

Se kommentarer under mål 4.
Uppdraget bedöms genomföras
under 2019.

Förvaltningen har anställt en
vaktmästare till Bjärkehallen från
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uppdrag att utreda möjligheterna
för ett utökat samarbete mellan
Sollebrunns skola och
Bjärkehallen, bland annat att se
över möjligheterna för en
gemensam vaktmästartjänst.
13. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att erbjuda
praktikplatser och/eller
anställning inom kommunen för
personer som befinner sig långt
ifrån arbetsmarknaden.
14. Kultur- och
utbildningsnämnden ges i
uppdrag att integrera nyanlända
tillsammans med det civila
samhället och näringslivet.
15. Samtliga nämnder ges i
uppdrag att aktivt verka för och
genomföra flerårsstrategins
utpekade vilja.

och med den 2 maj. Tjänsten ska
samarbeta med barn- och
utbildningsförvaltningen gällande
driften av hallen.

påbörjad

Se kommentarer under mål 2.
Uppdraget bedöms genomföras
under 2019.

påbörjad

Se kommentarer under mål 1 och 2.
Uppdraget bedöms genomföras
under 2019.

påbörjad

Arbetet med att realisera fastställda
åtaganden och uppdrag har
påbörjats.
Uppdraget bedöms genomföras
under 2019.

16. Samtliga nämnder ges i
uppdrag att reducera sin centrala
administration och föreslå
möjligheter till
förvaltningsövergripande
effektiviseringar.
17. Samtliga nämnder ges i
uppdrag att stärka och utveckla
demokratin och i lämpliga former
använda sig av medborgardialog.

påbörjad

påbörjad

Se kommentarer under mål 4.
Uppdraget bedöms genomföras
under 2019.

Genom beviljade medel från
Länsstyrelsen har ett
Integrationsråd bildats i
förvaltningen. Integrationsrådets
arbete involverar nyanlända,
tjänstemän och civilsamhället där
nästa steg blir ett deltagande från
den politiska nivån med syfte att
skapa en bättre insyn för
kommunens nyanlända hur
demokratin fungerar samt skapa ett
forum för att underlätta
medborgardialogen mellan
nyanlända och kommunens politiker
och tjänstemän.
Uppdraget bedöms genomföras
under 2019

18. Samtliga nämnder ges i
uppdrag att ta fram en strategi för
hur digitala lösningar genom
exempelvis artificiell intelligens
kan införas i syfte att minska

Se kommentarer under mål 4.
färdig
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administrationen.
19. Samtliga nämnder och
bolagsstyrelser ges i uppdrag att
se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att
föreslå lämpliga insatser i
kommunens samlade
integrationsarbete.
20. Socialnämnden ges i uppdrag
att tillsammans med KUN göra
insatser för att förhindra
hedersrelaterat våld.

Se kommentarer under mål 1.
Uppdraget bedöms genomföras
under 2019.

påbörjad

Uppdraget har genererat
samverkan i kommunens
förvaltningsövergripande BUSgrupp. Sammanfattningsvis har
förvaltningarna utvecklat sin
kompetens i denna fråga.

påbörjad

Intern kontroll
Beslutade internkontrollpunkter bedöms utifrån följande:
Kontrollen genomfördes utan anmärkning/med försumbar anmärkning
Kontrollen genomfördes med anmärkning
Internkontrollplanen fortlöper enligt plan se bilaga 1.

Omedelbar åtgärd
Volymökning Alströmergymnasiet
Volymökningar av elever vid Alströmergymnasiet har skett inför läsåret 2019/2020 vilket
bland annat innebär en brist på undervisningslokaler. Nämnden beslutade den 20 februari,
§ 26, att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare i planeringen med ombyggnation av
fastigheten Alingsås Hökanäbbet 7, den så kallade AME-lokalen, för utökning av
Alströmergymnasiets lokaler. Enligt den förstudie som förvaltningen tog fram bedömdes
att lokalen kan inrymma tre klassrum och en dansstudio, då nuvarande dansstudio inte är
ändamålsenlig. I samverkan med Alingsåshem och arkitekt har ritningar för ombyggnation
tagits fram och byggprocessen påbörjas under hösten. I dagsläget är prognosen att
lokalerna kan stå färdiga inför skolstarten hösten 2020.
Finansiering av gymnasieutbildning
Kultur- och utbildningsnämnden ansökte den 20 februari, § 24, om 4 000 tkr ur
flyktingfonden för att kunna fullfölja utvecklingsarbetet med nyanlända vid
introduktionsprogrammen vid Alströmergymnasiet och genomföra utbildning för
asylsökande ungdomar för vilka kommunen inte erhåller externa medel för. De sökta
medlen medför att Alströmergymnasiet och vuxenutbildningen kan behålla och utöka
personal såsom koordinator, språkstödjare och yrkeslärare samt samverka med
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Arbetsmarknadsenheten. Kommunfullmäktige beslutade den 24 april, § 76, att bifalla
ansökan. Utvecklingsarbetet har lett till att 20 elever vid IM-programmen har blivit behöriga
till nationella gymnasieprogram.
Café Nolhaga Parkbad
Under oktober 2018 startades en upphandling av tjänstekoncession för att driva
caféverksamheten i Nolhaga Parkbad. Efter tilldelningsbeslut tackade leverantören nej till
att driva caféverksamheten. Med anledning av uppkommen situation beslutade nämnden
(2019-02-20 § 24) att Nolhaga Parkbad, Arbetsmarknadsenheten och
Integrationsavdelningen skulle driva caféverksamheten med hjälp av målgruppen
nyanlända och elever vid Alströmergymnasiets introduktionsprogram (IM) som på så vis
skulle få praktik i caféverksamheten. Nämnden ansökte den 20 februari, § 25, om 700 tkr
ur flyktingfonden för att kunna bibehålla en koordinator för att handleda målgruppen.
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april, § 76, att bifalla ansökan.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade (2019-03-20 § 44) att ge förvaltningen i
uppdrag att påbörja ny tjänstekoncessionsupphandling av caféverksamheten i Nolhaga
Parkbad i syfte att leverantör skulle vara på plats 2020-01-01. Efter genomförd
upphandling visade det sig att endast en aktör lämnat anbud som inte uppfyllde de krav
som återfanns i förfrågningsunderlaget. Mot bakgrund av detta beslutade nämnden (201908-21 § 93) att caféverksamheten skulle fortsätta att drivas i kommunal regi. Detta ska
dock utvärderas i maj 2020 så att nämnden i juni 2020 kan ta ställning till om en ny
tjänstekoncessionsupphandling ska genomföras.
Handlingsplan Arbetsmarkandsenheten
Arbetet med att anpassa Arbetsmarknadsenhetens verksamhet utefter tilldelad budget
fortlöper enligt den handlingsplan som nämnden fastställde den 20 mars § 42.
Omedelbara åtgärder om 2,5 mkr på personalsidan genomfördes i början av året följt av
ett löpande omställningsarbete av verksamheten från proaktivt till reaktivta arbetssätt med
särskilt fokus på integration och ungdomar. Ett digitaliseringsarbete är påbörjat i syfte att
effektivisera arbetet. Trots anpassningar har Arbetsmarknadsenheten haft motsvarande
deltagarantal som för samma period 2018. Däremot ser verksamheten ett större behov av
stöd hos de deltagare som idag blir inskrivna i jämförelse med tidigare år. Detta kan ses
på en minskning av de som går ut i jobb eller studier från 45 % till 30 % i jämförelse med
samma period 2018.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 18 juni § 85 att funktionen “En väg ut”
skulle införas på arbetsmarkandsenheten. Denna kommer att startas upp i september
månad med syfte att kanalisera all kontakt och kunskap inom arbetsmarknadsområdet i
kommunen.
Andrahandskontrakt
Integrationsavdelningen har inget fortsatt behov av tillfälliga boendelösningar utan har
påbörjat ett långsiktigt avvecklande av de tillfälliga boenden som nämnden hyr ut i andra
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hand. Under våren har ett delat boende på folkhögskola avvecklats. Nämndens
andrahandsuthyrning är dock fortfarande stor och boendesituationen bör ses som kritiskt
då en ökning av individer som avslutat sin etableringsperiod men som inte kommit ut i
andra boende ökar kontinuerligt och motsvarar i dagsläget 20 % av den totala
uthyrningen. För denna grupp erhåller kommunen inte längre något statsbidrag. Denna
process medför dock personella och administrativa kostnader i form av uthyrning och
underhåll av boenden. Detta motsvarar i dagsläget en uthyrning på 50 tkr i månaden och
en kostnad för personal, inventarier och underhåll på 15 tkr /månaden med en månatlig
ökning i takt med att personer avslutar sin etableringsperiod.3
Andrahandsuthyrning

Antal individer

Antal hushåll

Avslutat etableringsperiod
(Enbart hyresgäster)

93
19 singelhushåll
19 familjer

38

25 individer
12 Hushåll
(8 singelhushåll, 4 familjer)

3

Personalkostnader; 10 tkr, underhåll och inventarier 5tkr.
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Ekonomi
Drift
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

Budget
2019

Delårsbok Prognos
slut 2019
helår

92 264
-187
-56
-82
-36

010
455
778
321

59 470
-117
-37
-53
-22

707
960
725
850

Avvikelse
Delårsbokslut Differens
prognos/budget 2018
2018/2019
2019

95 114
-189
-56
-84
-36

2 850

50 615

747
932
837
798

-2 737
-477
-2 059
-477

-102
-30
-51
-21

817
074
932
848

8 855
-14
-7
-1
-1

890
886
793
002

Verksamhetens kostnader -362 564

-232 242

-368 314

-5 750

-206 671

-25 571

Verksamhetens
nettokostnader

-270 300

-172 772

-273 200

-2 900

-156 056

-16 716

270 300

180 200
-6

270 300

0
0

168 335
-2

11 865
-4

0

7 422

-2 900

-2 900

12 277

-4 855

Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

Kultur- och utbildningsnämnden stod vid årets början inför en rad ekonomiska utmaningar
såsom reducerat kommunbidrag med 6,1 mkr för AME jämfört med drift inom
Socialnämnden samt öppnandet av kommunens nya friskvårdsanläggning Nolhaga
Parkbad. Vid prognos för kostnader för drift påvisades att det saknades 1,8 mkr för att
kunna bemanna beslutade öppettider. Nämnden erhöll dessutom indexuppräkning om
50 % av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), det vill säga 1,45 % istället för 2,9 %
vilket motsvarar 3,7 mkr. Samtliga verksamheter tilldelades därför reducerade ramar i
förhållande till förväntade kostnadsökningar att hantera under året. Under de första åtta
månaderna har ekonomisk återhållsamhet och fokus på nya lösningar för effektiviseringar
och synergier inom de olika verksamheterna genomsyrat arbetet inom förvaltningen.
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar för delåret ett positivt resultat om 7,4 mkr vilket
motsvarar en positiv budgetavvikelse på 4,1 %. Det positiva resultatet kan hänföras till
säsongsvariation inom personalkostnaderna (9,1 mkr), det vill säga storleken på
förvaltningens semesterskuld till personalen. Då semesterperioden har passerat kommer
denna positiva avvikelse minska fram till årets slut och på helår förväntas ingen
ekonomisk påverkan. Med semesterskuld exkluderad visar nämnden ett negativt resultat
om 1,7 mkr vid delåret.
Jämfört med 2018 är det en resultatförsämring med 4,9 mkr som främst beror på
underskott inom nämndens nya verksamheter Nolhaga Parkbad och AME som
tillsammans backar 3,2 mkr ackumulerat augusti. Personalkostnader har ökat med 14,9
mkr jämfört med motsvarande period 2018. Detta måste sättas i relation till nämndens nya
enheter Nolhaga Parkbad och AME. Kostnadsökningen för nämndens övriga enheter är
2,7 mkr, vilket motsvarar en ökning på 2,6 %. I kostnadsökningen ingår löneökning inom
nämndens verksamheter, bemanning caféverksamhet, vaktmästartjänst Bjärkehallen,
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lärartjänster på grund av volymökning samt administrativ chef vid Alströmergymnasiet och
på helår förväntas en fortsatt negativ avvikelse om 2,7 mkr.
Lokalhyror har ökat med 7,9 mkr där kostnader inom Nolhaga Parkbad och AME utgör
11,8 mkr medan övriga verksamheter uppvisar minskade hyreskostnader till följd av
hyresreducering. På helår förväntas en negativ avvikelse mot budget på 0,5 mkr på grund
av för lågt budgeterade hyreskostnader inom verksamhet Utbildning.
Köp av tjänster avviker negativt med helårsprognos på 2,1 mkr på grund av högre
kostnader än budgeterat beroende på högre interkommunala kostnader för utresande
gymnasieelever samt högre kostnader för elever som reser utanför Alingsås för att läsa
naturbruk.
Övriga kostnader avviker positivt fram till augusti med 1,3 mkr, till övervägande del på
grund av föreningsbidrag som till stor del betalts ut i juni enligt bidragsreglemente. På
helår förväntas emellertid en negativ helårsprognos om 477 tkr där den största
förklaringen är kostnader för inköp av varor till försäljning i caféer på Nolhaga Parkbad och
Nolhaga slott samt inköp till Parkbadets simshop samt förbrukningsmaterial- och
inventarier där mycket härrör badets första driftår. Underskottet vägs till stor del upp av att
färre inköp skett vid Alströmergymnasiet.
Intäktssidan avviker negativt med 1,9 mkr mot budget ackumulerat augusti.
Intäkterna inom Nolhaga Parkbad är lägre än budgeterat då verksamheten endast varit
öppen del av året samt lägre entréintäkter än budgeterats. På helår förväntas däremot en
positiv avvikelse om 2,9 mkr där överskotten beror på ej budgeterade medel från
kommunens flyktingfond om 4,7 mkr samt försäljningsintäkter för Nolhaga Parkbads café.
Nämnden sökte och erhöll 4,7 mkr från kommunens flyktingfond (KF den 24 april, § 76) för
utvecklingsarbete för de cirka 30 asylsökande ungdomar som ej längre finansieras av
Migrationsverket och för koordinator från AME till drift av caféverksamheten i Nolhaga
Parkbad. Nämnden har till det andra tertialet förbrukat 1,9 mkr och förväntas använda hela
summan på helår. Dessa medel innebär en avvikelse på både kostnads- och intäktssidan.
Inför budget 2020 finns en viss problematik hur aktiviteter för att förstärka och stödja
utbildning och praktik för målgruppen ska finansieras i och med att dessa medel endast är
tillfälliga under innevarande år.
Helårsprognos är ett negativt resultat om 2 900 tkr inklusive volymökningar vid
Alströmergymnasiet som under höstterminen förväntas bli mer kostnadsintensivt jämfört
med första halvåret samt att handlingsplan för AME ej uppnås. Nolhaga Parkbad utgör
även del av underskottet.
Utfall per verksamhet är för enligt följande:
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Nämndens resultat efter två tredjedelar av året är en positiv budgetavvikelse om 53 tkr. I
samband med att Kultur- och fritidsnämnden och Utbildningsnämnden gick samman vid
årsskiftet reducerades nämndbudgeten med drygt en tredjedel. Totalt förväntas nämndens
kostnader reduceras men jämfört med rationaliserad budget förväntas en negativ
avvikelse om 70 tkr.
Staben och Utveckling redovisar för perioden ett överskott på 200 tkr mot budget och på
helår förväntas ett positivt resultat på 280 tkr.
Alströmergymnasiet uppvisar efter andra tertialet ett positivt resultat på 1,6 mkr där
personalkostnaderna följer budgeterad nivå. Till grund för det positiva resultatet syns
ekonomisk återhållsamhet genom lägre köp av tjänster, förbrukningsmaterial samt
förbrukningsinventarier till programmen.
Av beviljade flyktingfondsmedel förväntas cirka 2,7 mkr användas för utbildningsinsatser
för målgruppen nyanlända. Sektorerna uppvisar generellt positiva resultat där bland annat
minskad personalstyrka inom introduktionsprogrammet förbättrar resultatet. Med
kostnader för interkommunal ersättning och drift av gymnasiesärskolan inkluderat
förväntas ett negativt resultat om 1,6 mkr för gymnasiet som helhet.
Gymnasiesärskolan uppvisar ett positivt resultat om 68 tkr. Ett lägre elevantal förväntas
till hösten med lägre interkommunala ersättningar till följd. En anpassad
personalorganisation tar tid vilket ger en negativ effekt med en förväntad årsprognos
på -180 tkr.
Interkommunala ersättningar redovisar ett underskott vid delårsbokslutet på 467 tkr.
Detta beror främst på ett nytt samverkansavtal inom Västra Götaland som tydligt ökat
kostnaderna avseende naturbruk till privata aktörer samt att naturbrukskansliet ökat sina
priser för elever som läser naturbruk inom det regionala utbudet. På helår förväntas dessa
förändringar öka kostnaderna med cirka 1 000 tkr.
Som prognostiserades i vårbokslutet gällande volymökningen i relation till interkommunala
ersättningen kan ett underskott om för helåret förväntas. Volymökningen för 16-18 åringar
beräknas enligt befolkningsprognos för 2019 till 57 fler. Preliminära antagningssiffror visar
cirka 60 fler elever på Alströmergymnasiet. Cirka 35 fler utresande elever jämfört med
vårterminen innebär drygt 1,5 mkr högre interkommunala ersättningar. Ökningen av totalt
antal studerande elever beror även på att fler elever inom IM-programmet har påbörjat
nationella program. Dessutom är antalet elever som går ett fjärde år för att genomföra sin
gymnasieexamen högt vilket påverkar volym samt ekonomi.
Inresande elever förväntas vara relativt stabilt jämfört med föregående läsår och ingen
ekonomisk effekt förväntas i nuläget. Den totala ekonomiska effekten av elevers val för
läsåret 2019/20 kan först vid septembers månadsuppföljning prognostiseras med högre
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träffsäkerhet. Utifrån nuvarande tillgänglig antagningsinformation beräknas ett underskott
om 2,3 mkr för den interkommunala ersättningen.
Campus Alingsås redovisar för perioden ett budgetöverskott på 670 tkr som på helår
förväntas öka till 950 tkr. Verksamheten har bedrivits effektivt och i god samverkan med
gymnasiet samt Integrationsavdelningen vilket bidrar till överskottet, där dock den största
delen avser flyktingfondsmedel för IM-elever som går integrerat på vuxenutbildningen .
Integrationsavdelningen redovisar ett resultat med 893 tkr i positiv budgetavvikelse. Den
tydligaste anledningen är högre återbetalning av försörjningsstöd som betalades ut
föregående år. Under 2018 ökade försörjningsstödet tydligt mot tidigare år och
återbetalningen kommer innebära en positiv effekt på årets resultat. Även högre intäkter
gällande återsökta kostnader från Migrationsverket bidrar. Sammantaget förväntas en
positiv avvikelse om 435 tkr för året.
Inom Arbetsmarknadsenheten pågår arbete med att anpassa organisationen utifrån
nuvarande ekonomiska förutsättningar och en handlingsplan på totalt 5 500 tkr har tagits
fram. Efter andra tertialet avviker verksamheten negativt med 1268 tkr och på helår
förväntas ett negativt resultat på 1 250 tkr där personalkostnader står för största delen av
avvikelsen. Medel på 1 300 tkr har beviljats från kommunens flyktingfond till AME för
koordinator praktik samt drift av caféverksamhet på Nolhaga Parkbad vilket förväntas
förhindra ett större underskott gällande personalkostnader. Driften av cafét kommer
innebära tydliga avvikelser på både intäkts- och kostnadssidan för inköp och försäljning av
caféts utbud. Inför 2020 kvarstår osäkerhet om bibehållen budget för enheten utan att
ytterligare åtgärder behöver genomföras.
Ungdom- och fritidsverksamhet uppvisar ett positivt resultat på 208 tkr. På helår
förväntas högre personalkostnadsresurser att krävas på Arena Elva för att stärka
integrationsinsatser, vilka vägs upp med flyktingfondsmedel och ett positivt resultat om
250 tkr prognostiseras.
Kulturskolan redovisar ett negativt resultat på 720 tkr beroende på att elevfakturering för
hösten sker först under september/oktober. Prognos för helår är ett negativt resultat om
200 tkr då budgeterade effektiviseringer inte helt förväntas uppnås.
Anläggning och fritid visar en negativ avvikelse på 505 tkr som till stor del beror på
säsongsvariationen för intäkterna gällande uthyrning av lokaler och idrottshallar. Högre
beläggningsgrad och intäkter förväntas under återstående höst- och vintermånader med
positiv årsprognos om 500 tkr.
Nolhaga Parkbad redovisar ett negativt resultat i vårbokslutet om 1 926 tkr. Resultatet
innehåller driftskostnader för åtta månader men enbart intäkter från och med mars månad
då friskvårdsanläggningen öppnades för allmänheten. Helårsprognos visar på en negativ
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avvikelse på 1 620 tkr och en handlingsplan kommer att utarbetas omedelbart efter
beslutat delårsbokslut.
Föreningsservice avviker negativt med 455 tkr mot budget i och med en naturlig
säsongseffekt då stora utbetalningar årligen görs i juni i enlighet med bidragsregler.
Prognos för helår är att kvarvarande bidrag kommer att utbetalas med ett årsresultat i
paritet med budget.
Kultur och bibliotek avviker negativt med 41 tkr mot budget. Ett underskott om 300 tkr
prognostiseras på helår där biblioteksverksamheten förväntas backa på grund av högre
kostnader för timlöner än budgeterat och renovering av Ingareds bibliotek.
Kulturverksamheten förväntas följa budget.
Turism och evenemang visar efter andra tertialet ett negativt resultat med 249 tkr på
grund av ej förväntade kostnader i samband med evenemanget Kaffe-SM. Även
uppbyggnaden av kommunens turism- och besöksnäring har genererat högre kostnader
än budgeterat och helårsprognos är -200 tkr.
Semesterskuld rapporteras från och med innevarande år separat i redovisningen för
nämnden. Fram till augusti månad avviker semesterskulden positivt med 9,1 mkr på grund
av säsongseffekt inom personalkostnader. Detta följer förväntad nivå och resultat på helår
beräknas också vara resultatneutral.

Investeringar
Budget
2019

Delårsboks Prognos
lut 2019
helår

Tkr

Avvikelse
prognos/
budget 2019

Reinvestering

Delårsbok Differens
slut 2018
2018/2019
0

0

Inventarier

6 000

2 078

6 000

Totalt utgifter

6 000

2 078

6 000

0
0

3 490

-1 412

3 490

-1 412

Kultur- och utbildningsnämndens investeringsram uppgår 2019 till 6 000 tkr varav 2 078
tkr hittills har förbrukats. Utfallet är lägre än föregående års investeringsinköp för
motsvarande period då investeringar inför Nolhaga Parkbads öppnande samt maskininköp
till uppbyggnad av plåt- och svetsutbildning höjde utfallet. Totalt har investeringar om
5 500 tkr beviljats och kvarvarande medel om 500 tkr beslutas fortlöpande om under året
efter verksamheternas prioritetsordning och uppstådda behov.
Flera större ombyggnationer vid Alströmergymnasiet förväntas påbörjas och utföras under
höstterminen 2019 samt vårterminen 2020 för att möta volymökningen under kommande
år för målgruppen. Utbyggnaden har delvis försenats till 2020. Det är av vikt att ut- och
ombyggnaden av gymnasiets lokaler sker klokt då en förändring avseende in- och
utresande elever snabbt kan bli kostsam med ökade interkommunala kostnader samt vid
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både en för långsam utbyggnad av lokalerna likväl en för stor utbyggnad med högre
lokalhyror som följd.
Beställningar av beslutade investeringar följer i övrigt plan och hittills under året har
investeringar verkställts i form av entréskylt till Nolhaga Parkbad, påbörjad uppgradering
av bryggor och livräddningsutrustning, speciellt anpassad belysning till utställningen
”Sammet, pärlor & galej” på Nolhaga slott samt färdigställande säkerhetsanpassning
Integrationsavdelningen.
De kvarvarande knappt 4 mkr i investeringsbudget kommer kapitaliseras i form av
upprustning av Actusgården, entréskyltar med ny logga till Alströmergymnasiet, möblering
till den ombyggda undervisningslokalen som förväntas färdigställas under vårterminen
2020, nya möbler till elevcafét på Alströmergymnasiet samt skyltar och uppdaterat
låssystem till Nolhaga lantgård.
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Personal

Personal och kompetensförsörjning
Under perioden har sju nya chefer inom nämndens områden tillsatts. Fyra rektorer, en
enhetschef ekonomi, en nyinrättad funktion som administrativ chef inom verksamhet
Utbildning samt en nyinrättad enhetchef vid turism och evenemang. Två av de tidigare
rektorerna har gått vidare till förvaltningschefsuppdrag vid andra kommuner. De nya
rektorerna har rekryterats både externt och internt. Därutöver har en ny sektorsindelning
genomförts där även rollen elevhälsochef införts. Vid staben har en ny enhet för ekonomi
inrättats vilken leds av ny chef. Sammanfattningsvis är detta en effekt av den nya
förvaltningen.
Vid implementering av medarbetaröverenskommelser lyfts medarbetarens individuella
kompetensutvecklingsbehov i förhållande till uppdraget vilket bidrar till att stärka tillit,
trygghet samt synliggöra en medveten kompetensutvecklingsplan. Med tanke på att
nämndens område innefattar drygt 80 unika befattningar utgör
medarbetaröverenskommelsen en viktig del av en tillitsbaserad styrning.
Verksamhet Utbildning har inte påverkats av lärarbristen och attraherar adekvat
specialistkompetens vid nyrekryteringar. Personalkontinuiteten är god och det är många
som väljer att bibehålla sina tjänster. En bedömning är att detta kan vara resultat av ett
systematiskt kvalitetsarbete kring rekryteringsprocess, arbetsmiljöfrågor och
karriärplanering samt samverkan avseende uppdragsinriktningar gällande karriärstjänster.
Personalsammansättning
Antal årsarbetare har förändrats gentemot april i år, genom en ökning av ca fem
årsarbetare. Dessa kan i huvudsak härröras till utökning av antal gymnasielärare till följd
av ökat elevantal.
Tabellen nedan avser månadsavlönad personal augusti 2019 enligt kollektivavtalet AB,
alla anställningstyper samt fördelning enligt AID-struktur.
Månadsavlönad
Antal
Antal
personer anställningar

Antal
årsarbetare

Sysselsättningsgrad
Medelålder
(snitt)

AID-struktur

356

360

341,6

45,6

95%

Administration

50

50

49,1

47,0

98%

Handläggar- och administratörsarbete

33

33

32,1

46,6

97%

Ledningsarbete

17

17

17,0

47,6

100%

Kultur turism och fritidsarbete

73

73

65,2

41,2

89%

Bibliotekarie, biblioteksass

13

13

12,3

42,5

94%

Övrig fritid kultur turism

59

59

52,0

41,0

88%

183

184

176,8

47,8

96%

16

17

16,4

49,6

96%

1

1

1,0

57,0

100%

Skol- och barnomsorgsarbete
Elevassistent
Grundskolelärare
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Gymnasielärare
Övrigt lärararbete
Övrigt skol-/förskolearbete
Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare

123

123

121,3

47,1

99%

39

39

34,4

49,3

88%

4

4

3,8

45,0

94%

26

26

25,9

40,7

100%

6

6

6,0

38,7

100%

20

20

19,9

41,3

100%

23

23

21,4

45,8

93%

16

16

14,4

44,1

90%

Köks- och måltidsarbete

2

2

2,0

56,5

100%

Tekniker

5

5

5,0

46,8

100%

5

5

4,3

42,4

86%

Sjuksköterska

4

4

3,5

43,3

88%

Övrigt vård omsorgsarbete

1

1

0,8

39,0

80%

Övrigt socialt och kurativt
Teknikarbete
Hantverkararbete m m

Vård- och omsorgsarbete m m

Andel timavlönade
Andelen timlön, fyllnad och övertid gentemot andelen månadsavlönade årsarbetare för
perioden första januari till sista juli 2019 uppgår till 5,9%. En översyn och ökad
medvetenhet inom förvaltningen gällande timanställningar i relation till ekonomi och
arbetsmiljö har gjorts.

Personalomsättning
Personalomsättningen januari till augusti 2019 är 7,7% vilket är något lägre än för samma
tidsperiod 2018 (9,3%). Förändringen kan härledas till jämförbart fler medarbetare inom
förvaltningen i och med arbetsmarknadsenhetens överflyttning per 1 januari. Inom övriga
verksamheter är personalomsättningen jämförbar mot samma tidsperiod förra året och
inom den överflyttade enheten är personalomsättningen relativt låg, vilket kan förklara den
i helhet lägre personalomsättningen.
Ett strukturerat och systematiskt arbete inom ersättarplanering och rekrytering fortgår.
Kompetensutveckling
En förvaltningsövergripande utbildning med fokus på strategier för att agera, undvika samt
bemöta gäster i hotfulla situationer har genomförts. Utbildningen har riktats mot personal
som verkar i offentliga situationer och miljöer, såsom inom områdena bad,
bibliotek, reception, turism, besöksnäring, arbetsmarknad och ungdomsverksamhet. Vid
utbildningstillfället deltog ca 70 medarbetare.
Samarbetet mellan Arbetsmarknadsenheten och övriga verksamheter inom förvaltningen
intensifieras genom kompetensöverföring för ökad måluppfyllelse avseende inkludering
och självförsörjning, exempelvis via digitala centrum samt caféverksamheten vid Nolhaga
Parkbad för att möjliggöra ytterligare praktik-, arbetsträning- och språkpraktikplatser.
Gällande chefers kompetensutveckling har gemensam utvecklingsdag genomförts och
nya rektorer har påbörjat rektorsutbildning. Övriga nya chefer följer planerade
kompetensutvecklingsinsatser.
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Arbetsmiljö
Aktiviteter såsom implementering av medarbetaröverenskommelser samt handlingsplaner
avseende arbetsmiljö har beskrivits under åtagandedelen vid arbetsmiljömålet.
Rutiner för säkerhet vid Nolhaga Parkbad har upprättats och beslutats.
Underlag inför återrapportering avseende hur den beslutade handlingsplanen vid
Arbetsmarknadsenheten har påverkat arbetsmiljön har tagits fram. Detta har skett genom
bland annat en anonym enkätundersökning där frågorna haft sin utgångspunkt i
samverkad risk- och konsekvensanalys. Analys av enkätens resultat påvisar fortsatt behov
att synliggöra enhetens uppdrag, målbild och förutsättningar vilket kommer belysas
särskilt vid upprättande av medarbetaröverenskommelser.
Förvaltningens samtliga arbetstidsscheman har genomgått en översyn i syfte att
upprätthålla en god arbetsmiljö och möta verksamhetens behov. Vidare har ett arbete
genomförts i chefsgruppen gällande tidiga insatser för att undvika långvarig sjukfrånvaro.
Även ett intensifierat arbete gällande rehabilitering och dokumentation pågår.

Arbetsskador och tillbud
De vanligaste arbetsskadorna och tillbuden under perioden första januari till sista augusti
2019 är fallskador, avvärjning av elevincidenter, besökares verbala yttringar samt
händelser härrörande till bemanningsnivå.
Det föreligger färre rapporterade tillbud och skador för perioden 2019 mot samma period
2018, vilket härrör till ett flertal rapporterade tillbud avseende anläggningsklimatet vid
kulturskolan samt en elevhändelse vilken inkluderade flertal elever och lärare vid
gymnasiet i början av förra året.

Tabell, antal anmälda tillbud och arbetsskador
Typ

2018

2019

Differens 2018-2019

Tillbud

21

15

-6

Arbetsskador

11

7

-4

Sjukfrånvaro4

4

Redovisningen omfattar månadsavlönad personal.
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Sjukfrånvaron till och med juli 2019 är i stort oförändrad mot samma tidsperiod förra året.
Inom åldersspannet upp till 29 år föreligger lägre sjukfrånvaro gentemot motsvarande
period förra året, vilket kan härröras till sjukskrivningar i samband med medarbetares
graviditeter samt även förklara lägre sjukskrivningar över 60 dagar.
Tabell, sjukfrånvaro i %
2018

2019 Differens 2018-2019

1-14 dagar

1,79

2,05

0,26

1-59 dagar

2,44

2,64

0,20

> 60 dagar

2,73

1,96

-0,77

< 29 år

9,44

4,66

-4,78

30-39 år

6,23

5,15

-1,08

40-49 år

3,97

5,18

1,21

50-55 år

2,63

2,74

0,11

> 56 år

5,08

4,57

-0,51

Totalt

4,91

4,59

-0,32

Sammanfattande analys delårsbokslut
Den nya nämndens utmaningar och framgångar kan sammanfattas med att två
förvaltningars samverkan i en ansträngd ekonomi har givit kvalitativa resultat.
Verksamheternas fokus på leverans i samklang med behov och följsamhet mot mål,
åtagande och uppdrag samt budget har givit Alingsåsarna ett utökat utbud av kultur,
turism, fritid och bibehållen utbildningskvalitet samt stabil integration. Trots genomgående
uppfyllda mål, åtagande och genomförda uppdrag samt effektiviseringar visar det att
nämnden redovisar ett underskott om 2.9 mkr. De största avvikelserna har presenterats i
delåret och där handlingsplan för Arbetsmarknadsenheten bland annat ej når målet med
budget i balans. Volymökning och interkommunala ersättningar är svårhanterade att
prognostisera vid Alströmergymnasiet trots att ett omfattande arbete genomförts för en
högre träffsäkerhet och där nettokostnaderna är på 0,7% lägre än referenskostnad.
Att öppna en ny friskvårdsanläggning i kommunen och i Nolhaga Parkbads storlek kräver
en mängd engångskostnader och en inkörning av personal i relation till besöksantal samt
säkerhet. I tilldelad ram har det under hela perioden saknats drift om ca 1,8 mkr vilket på
olika sätt krävt ökat fokus på intäkter. Hösten innebär därmed ökade
marknadsföringsinsatser och koncept. Den nya organisationen utgör även en arena för ett
tillitsbaserat ledarskap och där nämndens fyra huvudverksamheter följs upp genom
kontinuerliga verksamhetsdialoger för nämndens ledamöter utöver nämndsmöten och
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utskott. De samverkade medarbetaröverenskommelserna som tagits fram för ökad
delaktighet och medvetenhet om mål, roll och funktion är ytterligare ett verktyg för en
säkerställd arbetsmiljö. Nämnden har dock haft en utmaning att möta de ökade
lärarlönerna utifrån den uppräkning som erhölls vid tilldelad ram och det har bland annat
inneburit att en ny sektorsindelning genomförts samt minskning av stödpersonal vid
Alströmergymnasiet för att möta elevernas rätt till behöriga lärare. Delåret påvisar även att
besöksnäring och turism inom nämndens ansvar har höga besökssiffror vid de
utställningar och arrangemang som sker samt att en mängd nya samverkansformer har
skapats där Alingsås finns på kartan såväl innanför som utanför kommunen.
Sammanfattningsvis har delåret visat och lagt grunden för att möta resterande månader
med ett fortsatt uppföljningsarbete gällande ekonomi, åtagande och personal samt
genomföra en risk- och konsekvensanalys inför 2020 utifrån nuvarande underlag.
Ytterligare en faktor inför kommande budgetår och som bör analyseras än mer är
osäkerhet avseende om externa och kommuninterna intäkter inte erhålls i samma
utsträckning som innevarande år.
Personal
Ledning och styrning för att klara den ekonomiska utmaning nämnden står inför 2020 är i
fokus, när den nya organisationen kan se vilka resurser som krävs för att hållbart driftsätta
samtliga verksamheter i linje med uppdrag och mål.
Ett systematiskt arbete kommer att krävas för att bibehålla nyrekryterade chefer (sju nya
chefer under 2019) vilket innebär att den nyinrättade ekonomienheten och
verksamhetsutvecklarens stöd i kompetensöverföring är en förutsättning för hållbar
arbetsmiljö.
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Bilaga 1. Internkontrollplan

Identifierad risk

Område

Process

Riskvä
rde

Vad ska kontrolleras?

Metod

Ansvarig

Hur ska kontrollen
genomföras?

Vem genomför
kontrollen

Säkerställa att inköp av
tjänst/vara följer ramavtal

Generella stickprov

Enhetschef
ekonomi

Generella stickprov utförs
månatligen av 3 % av
attesterade fakturor. Utfall är
att flera inköp görs utanför
ramavtal då nämndens
verksamheter inom tex
kultur- och fritidsområdet ej
är upphandlade. Chefer har
följt kommunens rutiner för
direktupphandling.

Att rutiner följs

Stickprov under året

Jurist

Upphandlingsansvarig är
delaktig i upphandlingar för
att säkerställa att rutiner
följs.

ekonomi
verksamhet
medborgare
medarbetare
Följer inte ramavtal vid inköp av
tjänst/vara

Ekonomi

Följer inte rutiner vid upphandling

Ekonomi

Upphandling

Upphandling

9

6

Utbildning (förebyggande
kontroll)

Status delårsbokslut

En avvikelse gällande
dokumentation har upptäckts
och åtgärdats.

Följer inte lagar och riktlinjer för
hantering av personuppgifter

Medarbetare

Tillförlitliga rapporteringar av
sjuskrivningar

Medarbetare

Personuppgifter

Sjukskrivning

6

6

Att behandling av
personuppgifter sker på
laglig grund.

Utbildning

Att tillförlitlig rapportering och
uppföljning vid sjukdom sker

Upprätta rutin för
sjukrapportering inom
förvaltningen

Jurist

En större genomlysning av
nämndens hantering av
personuppgifter har
påbörjats. Arbetet förväntas
vara slutförd vid årsskiftet.

Förvaltningschef

Påbörjat samt punkt på FSG.

Stickprov

Arbete med systematisk
uppföljning av
sjukrapportering sker.

44

Sida 49 av 234

Följer inte rutiner avseende
arbetsmiljö enligt samverkat årshjul

Medarbetare/elev

Arbetsmiljö

6

Kontroll av att rutiner för
uppföljning av organisatorisk
och social arbetsmiljö finns
och efterlevs.

Årlig granskning

HR-ansvarig

Handlingsplaner har
upprättats och dessa
utvärderas under året.

Att föreningsbidragsprocessen inte
är kvalitetssäkrad

Verksamhet

Föreningsbidrag

9

Säkerställa kvalitetssäkring
av
föreningsbidragsprocessen

Kartlägga processen

Enhetschef
ekonomi och
föreningssamordnare

Under året har fokus legat
på att implementera, bygga
upp och kvalitetssäkra det
nya digitala bidragssystemet.

Ta fram rutiner
Uppföljning
Återrapportering till
nämnd

Elevers arbetsmiljö

Medborgare

Arbetsmiljö

9

Säkerställa att plan mot
diskriminering och kränkande
behandling efterlevs och följs

Månadsvis uppföljning

I nästa steg kommer rutiner
och processer i det nya
systemet att kartläggas
ytterligare.
Rektorer

KUN har antagit ny rutin och
riktlinje för arbetet mot
diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling, §
53. Utbildning i nya rutiner
och riktlinjer sker för gruppen
rektorer. Rektorer arbetar
med att upprätta plan.
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Grundläggande granskning
2019
4
2019.302 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-09-18

§ 36 2019.302 KUN

Grundläggande granskning 2019
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomför varje år en grundläggande
granskning av styrelse och nämnder. KPMG kommer på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna genomföra den grundläggande granskningen av nämnderna där fokus kommer
att vara verksamhetsstyrning, ekonomisk uppföljning och intern kontroll.
Inför denna granskning har KPMG skickat ut en enkät som nämnderna ska besvara.
Enkätsvaren kommer sedan att utgöra underlag när revisionen senare under hösten träffar
förvaltningscheferna och nämndernas presidier.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:
Förvaltningen har upprättat ett förslag på svar av enkäten samt lämnat kommentarer med
tillhörande bilagor.
Enkätfrågorna rör områdena:





Mål och måluppfyllese
Ekonomistyrning
Intern kontroll
Riskanalys

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till svar till revisorerna med
anledning av grundläggande granskning 2019.
Expedieras till
Kommunens revisorer,
Viktoria Bernstam KPMG

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida53
1 av 1
234

Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-09-18

§ 51 2019.302 KUN

Grundläggande granskning 2019
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomför varje år en grundläggande
granskning av styrelse och nämnder. KPMG kommer på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna genomföra den grundläggande granskningen av nämnderna där fokus kommer
att vara verksamhetsstyrning, ekonomisk uppföljning och intern kontroll.
Inför denna granskning har KPMG skickat ut en enkät som nämnderna ska besvara.
Enkätsvaren kommer sedan att utgöra underlag när revisionen senare under hösten träffar
förvaltningscheferna och nämndernas presidier.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:
Förvaltningen har upprättat ett förslag på svar av enkäten samt lämnat kommentarer med
tillhörande bilagor.
Enkätfrågorna rör områdena:





Mål och måluppfyllese
Ekonomistyrning
Intern kontroll
Riskanalys

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till svar till revisorerna med
anledning av grundläggande granskning 2019.
Expedieras till
Kommunens revisorer,
Viktoria Bernstam KPMG

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Grundläggande granskning
2019
Alingsås kommun
Nämnd/styrelse: Kultur- och utbildningsnämnden - KUN (ny nämnd från 2019-01-01 då kultur- och
fritidsnämnden - KFN och utbildningsnämnden - UN slogs samman)
© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Information
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet.
I den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrning- och ledningsfrågor avseende verksamhet, ekonomi och
intern kontroll. Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för revisorerna. Bifogade
frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna är också tänkt att utgöra underlag inför revisorernas träffar med
nämnder och styrelse.
Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, d.v.s. verifieras genom dokument, protokoll
mm.
Svaren med tillhörande bilagor skickas senast (se datum nedan) till: viktoria.bernstam@kpmg.se. Svarsdatumen är satta
utifrån nämndens första sammanträde under hösten.
Kommunstyrelsen:
Miljöskyddsnämnden:
Samhällsbyggnadsnämnden:
Socialnämnden:
Vård- och omsorgsnämnden:
Barn- och ungdomsnämnden:
Kultur- och utbildningsnämnden:

2019-08-26
2019-08-30
2019-09-03
2019-09-03
2019-09-04
2019-10-01
2019-10-01

Vänligen numrera bilagorna i enlighet med frågenumren i enkäten.
Om du har frågor är du välkommen att maila uppdragsledare: viktoria.bernstam@kpmg.se

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Har nämnden/styrelsen fastställt mål som är tydligt
kopplade till KF:s mål?

I nämndens flerårsstrategi 2019-2021 (KUN
bilaga 1) Samt föregående års flerårsstrategier för
KFN och UN 2018-2020 (bilagor 2 och 3)

Åtagande
ni
Flerårsstra
tegi
Bilagor 13

1.2

Har nämnden/styrelsen formulerat målen så att de är
mätbara?

Bilagor 13

1.3

Följer nämnden/styrelsen upp hur målen utvecklas under
året?

Det finns nyckeltal kopplade till målen med en
målsättning i flerårsstrategi 2019-2021 (bilaga 1)
Nyckeltal finns i föregående års flerårsstrategier
för KFN och UN 2018-2020 (bilagor 2 och 3)
Utvecklingen följs upp vid vår- delårs- och
årsbokslut (Delårsbokslut och vårbokslut 2019
KUN bilaga 4 och 5 samt årsbokslut KFN och
UN 2018 bilagorna 6 och 7) samt vid dialogdagar
mellan rektorer och huvudman i verksamhet
utbildning (exempel kallelser bilaga 12 och 13)

1.4

Har nämnden/styrelsen beslutat om åtgärder vid brister i
måluppfyllelsen?

Nej, i senaste vår- och delårsbokslut var
prognosen att nämnden åtaganden bedöms
genomföras under året (2019). Under 2018
beslutade UN att åtgärda boendefrågan gällande
kommunens fördelningstal av nyanlända med
andrahandsuthyrning.

Bilagor 45

1.1

Ja

2

Ekonomistyrning

2.1

Har nämnden/styrelsen fastställt en budget i balans?

Nej

Vet
ej

Bilaga

Mål och måluppfyllelse

Ja

Delvis

Kommentarer

1

Nej

Delvis

Vet
ej

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Bilagor 45
Bilagor 67
Bilagor
12-13

Kommentarer

Bilaga

I nämndens flerårsstrategi 2019-2021 (KUN bilaga

Bilagor

2.2

Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin och upprättar
prognoser tillräckligt under året?

2.3

Har nämnden/styrelsen fattat beslut om tillräckliga
åtgärder för att uppnå budget?

2.4

Har nämnden/styrelsen redovisat en konsekvensanalys
till KF i de fall budget inte anses stå i relation till
uppdraget?

3

Intern kontroll

3.1

Finns det en fastställd årlig plan för uppföljning av den
interna kontrollen?

3.2

Genomförs årliga risk- och väsentlighetsanalyser?

3.3

Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och
väsentlighetsanalysen som ligger till grund för planen?

3.4

Rapporteras resultat från arbetet med intern kontroll till
nämnden/styrelsen

3.5

Hur ofta sker rapportering till nämnden/styrelsen?

Ja

Nej

Delvis

Vet
ej

X

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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1) Samt föregående års flerårsstrategier för KFN
och UN 2018-2020 (bilagor 2 och 3)
Prognoser rapporteras vid vår- och delårsbokslut
samt via månadsuppföljning för mars, maj,
september-november månad i enlighet med
Handlingsplan Effekt. Maj månadsuppföljning
bifogas som exempel (bilaga 9)
Handlingsplan upprättad för AME (bilaga 8).
Handlingsplan för Nolhaga Parkbad kommer att
upprättas under september månad.
Nämnden kommer att utifrån upprättade
handlingsplaner och delårsanalys genomföra en
konsekvensanalys inför kommande månader och
budgetår.

1-3

Kommentarer

Bilaga

Detta genomförs vid vår- delårs- och årsboksluten
2019 (bilagor 4-7)

Bilagor
4-7

Ja detta sker under hösten inför nämndens arbete
med ny flerårsstrategi (se exempel på kallelser till
sammankomsterna bilagor 10-11)
Ja nämnden eller förstärkt arbetsutskott genomför
en analys som utgör grunden till flerårsstrategin.
Se antagna flerårsstrategier 2018 och 2019
(Bilagor 1-3)
Detta följs upp vid vår- delårs och årsbokslut
(Bilagor 4-5). Årsbokslut inte upprättat för KUN
2019 ännu. Se exempel på årsbokslut UN och
KFN 2018 i bilagor 6 och 7
Detta följs upp vid vår- delårs och årsbokslut

Bilagor
10-11

Bilagor
4-5
Bilaga 9
Bilaga 8

Bilagor
1-3
Bilagor
4-7
Bilagor

4-7
3.6

Fattas beslut eller ges direktiv vid konstaterade
avvikelser/brister

Ja

*Vänligen bifoga risk- och väsentlighetsanalyser & internkontrollplaner för åren 2018 och 2019.
4

Riskanalys

Ange minst fem övergripande risker

Bilaga

4.1

Redogör för nämndens/styrelsens övergripande
riskanalys och de risker som finns inom
verksamhetsområdet kommande år, (ange minst 5
risker).

I flerårsstrategi 2019-2021 identifierades följande riskområden som ”omedelbar
åtgärd” vilka har följts upp vid vår- och delårsbokslut:

Bilaga
1

-

Volymökning Alströmergymnasiet
Finansiering av gymnasieutbildning för asylsökande
Caféet vid Nolhaga Parkbad
Handlingsplan Arbetsmarkandsenheten
Andrahandskontakt

Därutöver utgör de interkommunala ersättningarna vid gymnasiet en risk samt driften
av Nolhaga Parkbad.

© 2019 KPMG AB, a Swedish limited liability company
and a member firm of the KPMG network of independent member firms
affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.
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Kursutbud Campus 2020
5
2019.308 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-09-18

§ 44 2019.308 KUN

Kursutbud Campus 2020
Ärendebeskrivning
För att uppfylla kravet i 2 kap 25 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning att
utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året planeras fem ansökningsperioder år
2020.
Ansökningsperioderna för kursstarter gällande vuxenutbildning (gymnasiala och
grundläggande kurser) är januari, mars, maj, augusti och oktober. Därför skall kultur- och
utbildningsnämnden besluta om kursutbudet som erbjuds vid dessa fem ansökningsperioder
under 2020.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:
Förslag till kursutbud för 2020 biläggs tjänsteskrivelsen och innehåller inga stora förändringar
jämfört med 2019.
Förändringar i kursutbudet är främst beroende på efterfrågan och matchning av särskild
behörighet till Yrkeshögskolor. Vårdutbildningen fortsätter med kurspaket med och utan
språkstöd, validering och fristående kurser på plats och distans. Restaurang och livsmedel
med språkstöd ingår numera i ordinarie kursutbud. Vuxenutbildningen Campus Alingsås
erbjuder fortsatt fristående gymnasiala kurser i egen regi och distanskurser via den
upphandlade entreprenören Hermods AB. Vilka kurser som kommer att erbjudas på plats
respektive på distans är ännu inte helt fastställt, fördelningen kommer att göras utifrån hur
personalsituationen ser ut inför varje ansökningsperiod.
Utbudet gällande grundläggande kurser är samma som 2019. SFI har fortsatt regelbundna
starter var sjätte vecka. Utbudet inom Särskild utbildning för vuxna korrigeras regelbundet
utifrån elevernas behov och gällande personalsituation.
Då Vuxenutbildningen Campus Alingsås är huvudman för en yrkesutbildning Plåt och Svets i
samverkan med Göteborgsregionen ser vi under 2020 möjlighet till att erbjuda delar av det
yrkespaketet även i vår lokala ansökningsprocess. Vilka kurser som blir aktuella styrs av det
regionala söktrycket och då främst vid ansökningsperioderna mars och oktober.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Kultur- och utbildningsnämnden fastställer förslag till kursutbud för vuxenutbildning 2020.

Expedieras till
Rektor vuxenutbildningen
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-09-18

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förslag till utbud inom ramen för kommunal vuxenutbildning
(gymnasial och grundläggande nivå) Verksamhetsår 2020
Teoretiska kurser, gymnasial nivå (på plats och/eller som distans)
Spanska steg 3, 100 p
Spanska steg 4, 100 p

Ekonomi och juridik
Administration 1, 100 p
Administration 2, 100 p
Affärsjuridik, 100 p
Företagsekonomi 1, 100 p
Företagsekonomi 2, 100 p
Ledarskap och organisation, 100 p
Marknadsföring, 100 p
Privatjuridik, 100 p
Redovisning 1, 100 p
Redovisning 2, 100 p

Tyska steg 1, 100 p
Tyska steg 2, 100 p
Tyska steg 3, 100 p
Tyska steg 4, 100 p

Engelska
Engelska 5, 100 p
Engelska 6, 100 p
Engelska 7, 100 p
IT
Hållbart samhällsbyggande, 100 p
Information och kommunikation, 100
Programmering 1, 100 p
Programmering 2, 100 p
Teknik 1, 100 p
Webbutveckling 1, 100 p
Webbutveckling 2, 100 p
Matematik
Matematik 1a, 100 p
Matematik 1b, 100 p
Matematik 1c, 100 p
Matematik 2b, 100 p
Matematik 2c, 100 p
Matematik 3b, 100 p
Matematik 3c, 100 p
Matematik 4, 100 p
Matematik 5, 100 p
Moderna språk
Franska steg 1, 100 p
Franska steg 2, 100 p
Franska steg 3, 100 p
Franska steg 4, 100 p
Spanska steg 1, 100 p
Spanska steg 2, 100 p

Naturvetenskap
Biologi 1, 100 p
Biologi 2, 100 p
Fysik 1a, 150 p
Fysik 2, 100 p
Kemi 1, 100 p
Kemi 2, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Naturkunskap 1a2, 50 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Naturkunskap 2, 100 p
Samhällsvetenskap
Filosofi 1, 50 p
Geografi 1, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Historia 1a2, 50 p
Historia 1b, 100 p
Historia 2a, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Psykologi 2a, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Samhällskunskap 1a2, 50 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p
Samhällskunskap 3, 100 p
Svenska
Svenska 1, 100 p
Svenska 2, 100 p
Svenska 3, 100 p
Svenska som andraspråk 1, 100 p
Svenska som andraspråk 2, 100 p
Svenska som andraspråk 3, 100 p
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Gymnasiearbete
Ekonomiprogrammet, 100 p
Humanistiska programmet, 100 p
Naturvetenskapliga programmet,
100 p
Samhällsvetenskapliga programmet,
100
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Gymnasial yrkesutbildning
Vård och omsorg
Inom vård och omsorg erbjuds fyra inriktningar; akutsjukvård, äldrevård, psykiatri
samt funktionshinder
Kurspaket vård och omsorg, 1500 poäng
Validering, vård och omsorg
Fristående kurser (på plats och/eller som distans)
- Akutsjukvård, 200 p
- Etik och människans livsvillkor, 100 p
- Hälsopedagogik, 100 p
- Medicin 1, 150 p
- Palliativ vård, 100 p
- Psykiatri 1, 100 p
- Psykiatri 2, 200 p
- Psykologi 1, 50 p
- Samhällsbaserad psykiatri, 100 p
- Socialpedagogik, 100 p
- Specialpedagogik 1, 100 p
- Specialpedagogik 2, 100 p
- Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p
- Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p
- Vård och omsorg vid demenssjukdom, 100 p
- Äldres hälsa och livskvalitet, 200 p
Plåt och svets
Inom industritekniska området erbjuds två yrkesutgångar, mot plåt och mot svets
Följande grundkurser kan bli aktuella utifrån elevs individuella behov
- Svets grund, 100p
- Tillverkningsunderlag 1, 100p
- Produktionsutrustning 1, 100p
- Materialkunskap 1, 100p
- Källsvets 1 MMA, 100p
- Källsvets 1 TIG, 100p
- Källsvets 1 MIG/MAG, 100p
Restaurang och Livsmedel
Inom området erbjuds en yrkesutgång, mot kock
Följande kurser erbjuds inom inriktningen
- Hygien, 100p
- Livsmedel och näringskunskap 1, 100p
- Branschkunskap inom restaurang och livsmedel, 100p
- Service och bemötande 1, 100p
- Matlagning 1, 100p
- Matlagning 2, 200p
- Matlagning 3, 200p
- Specialkoster, 100p
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Grundläggande vuxenutbildning
Engelska
Matematik
Svenska
Svenska som andraspråk
Svenska för invandrare
Regelbundna starter var sjätte vecka.

Särskild utbildning för vuxna
Grundläggande nivå i Alingsås
- Engelska
- Geografi
- Historia
- Matematik
- Religion
- Samhällskunskap
- Svenska
- Svenska som andraspråk
- Fysik
- Biologi
Övriga kurser ges möjlighet för sökande att läsa i annan kommun.
Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå motsvarande träningsskolan
- Individ och samhälle
- Natur och miljö
- Språk och kommunikation
Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
- Matematik
- Engelska
- Svenska
- Svenska som andraspråk
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Motion om
olycksfallsförsäkring för
barn och gymnasieelever
2019
6
2019.262 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-09-18

§ 45 2019.262 KUN

Motion om olycksfallsförsäkring för barn och gymnasieelever 2019
Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har ställt en motion till kommunfullmäktige (§ 108, 2019) gällande att
utöka Alingsås kommuns olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar att gälla på fritiden
samt lov och ledigheter. Idag försäkrar Alingsås barn och ungdomar under verksamhetstid.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ärendet till barn- och ungdomsnämnden samt
kultur- och utbildningsnämnden för yttrande.
Frågan har beretts politiskt vid tidigare tillfällen, första gången under 2014 då
Kommunfullmäktige (2014, § KF 67) biföll motionen. Senaste beredning var under 2016 (KS
§ 194) då Kommunstyrelsen avslog barn- och ungdomsnämndens begäran om att barn och
ungdomar ska erhålla olycksfallsförsäkring på fritiden.
Tidigare utbildningsnämnden yttrande sig (2013, UN § 41) och menade frågan borde utredas
mer utifrån en likvärdighetsaspekt då alingsåsungdomar som studerar utanför
hemkommunen kan få tillgång till en olycksfallsförsäkring som gäller på fritiden medan
ungdomar som studerar på hemorten inte får det.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen menar att det finns vissa kompensatoriska fördelar i att
låta kommunal huvudman ansvara för barn och ungdomars olycksfallsförsäkring på fritiden.
Frågan behöver utredas ytterligare och då utifrån en likvärdighets- och kompensatorisk
utgångspunkt för att på ett mer tillförlitligt sätt utreda behovet av en mer omfattande
olycksfallsförsäkring. Förvaltningen har inga uppgifter kring hur många elever som saknar
olycksfallsförsäkring idag men ett försäkringsbolag uppger att det kan uppgå till ca 30 % av
samtliga barn och ungdomar i Sverige. Senast tillgänglig information visar att 49 kommuner
saknar olycksfallsförsäkring för barn och unga på fritiden.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Kultur- och utbildningsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder till
kommunstyrelsen för vidare beredning.
Expedieras till
Kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 111 2019.387 KS

Motion om olycksfallsförsäkring för barn och gymnasieelever 2019 - Leif
Hansson (S), Anton César (S) och Birgitta Larsson (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Anton César (S) och Birgitta Larsson (S) har till kommunfullmäktige den 29
maj 2019, § 108 lämnat en motion om olycksfallsförsäkring på skolbarnens fritid,
försäkringen ska gälla för förskola, grundskola, grundsärskola och gymnasieskolan.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om att försäkra barnen även på
barnens lov och fritid.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2019, § 108 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och utbildningsnämnden
för beredning.
Expedieras till
BUN, KUN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-05-29

§ 108 2019.387 KS

Motion om olycksfallsförsäkring för barn och gymnasieelever 2019 - Leif
Hansson (S), Anton César (S) och Birgitta Larsson (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Anton César (S) och Birgitta Larsson lämnar en motion om
olycksfallsförsäkring på skolbarnens fritid, försäkringen ska gälla för förskola, grundskola,
grundsärskola och gymnasieskolan.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut om att försäkra barnen även på
barnens lov och fritid.
Anförande
Anförande hålls av Boris Jernskiegg (SD), Leif Hansson (S), Pär-Göran Björkman (S) och
Anna Hanssson (MP).
Förslag till beslut på sammanträdet
Boris Jernskiegg (SD) föreslår att motionen inte ska få lämnas.
Anna Hansson (MP) föreslår att motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsgång på sammanträdet
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar att
lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Alingsås den 6 maj 2019

Motion om olycksfallsförsäkring på skolbarnens fritid
De allra flesta skolbarn i Sverige är idag försäkrade även under loven och fritiden.
Endast ett fåtal av Sveriges 290 kommuner har sina elever oförsäkrade utanför
skoltid. Alingsås kommun är dessvärre en av dessa.
Vi socialdemokrater har under flera år arbetat för ett förslag som innebär att
även eleverna i Alingsås skolor är försäkrade på sin fritid och således även
under loven. Detta gäller såväl förskola, grundskola, grundsärskola som hela
gymnasieskolan.
Detta skulle innebära ett viktigt steg för ökad trygghet för många barnfamiljer. De
som anser sig ej kunna prioritera egen fritidsförsäkring för sina barn är i större
utsträckning familjer i socioekonomiskt utsatta grupper.
Säkerligen är också många föräldrar omedvetna om att deras barn är oförsäkrade på
sin fritid, detta trots information på kommunens hemsida.
Kostnaden skall enligt offert ligga på ca ca 285tkr.kronor för förskola och
grundskola. Gymnasiet tillkommer.
Beslut är sedan tidigare taget att det är kommunfullmäktige som avgör denna fråga.

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige fattar beslut om att försäkra
barnen även på deras lov och fritid.

Leif Hansson (S)
Anton César (S)
Birgitta Larsson (S)
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-09-18

§ 46 2019.031 KUN

Tematisk kvalitetsgranskning av undervisning i yrkesämnet ellära,
skolinspektionen
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19 § skollagen (2010:800) genomfört en
kvalitetsgranskning av undervisning i yrkesämnena ellära och djur. Syftet är att undersöka
och bedöma om eleverna på gymnasieskolans yrkesprogram ges förutsättningar att uppnå
ett gott yrkeskunnande.
Granskningen genomfördes i 26 slumpvis utvalda skolor. I urvalet ingick såväl enskilda som
kommunala huvudmän. På 13 av dessa skolor granskades undervisningen i ämnet ellära på
el- och energiprogrammet och på 13 skolor granskas undervisningen i ämnet djur på
naturbruksprogrammet. Alströmergymnasiet sektor 2, med Alingsås kommun som
huvudman, ingår i denna granskning där undervisningen i yrkesämnet ellära granskades.
Skolinspektionen besökte Alströmergymnasiet sektor 2 den 14-15 maj 2019. Intervjuer med
elever i samtliga årskurser, två undervisande lärare, och rektor har genomförts, samt en
lektionsobservation.
Sammanfattningsvis har Skolinspektionens granskning inte visat annat än att det granskade
området fungerar väl och därmed avslutas kvalitetsgranskningen. Skolinspektionens beslut
daterat den 28 juni biläggs tjänsteskrivelsen
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden lägger Skolinspektionens beslut till handlingarna.
Expedieras till
Verksamhetschef för verksamhet utbildning.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslut

Alingsås kommun
kommunstyrelsen@alingsas.se

2019-06-28
Dnr 400-2018:7901

Beslut
efter kvalitetsgranskning av undervisning i
yrkesämnet ellära vid Alströmergymnasiet
sektor 2 i Alingsås kommun
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Inledning
Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19 § skollagen (2010:800) genomfört en
kvalitetsgranskning av undervisning i yrkesämnena ellära och djur. Syftet är att undersöka
och bedöma om eleverna på gymnasieskolans yrkesprogram ges förutsättningar att
uppnå ett gott yrkeskunnande.
Den övergripande frågeställningen, med underliggande bedömningsområden, är:
I vilken utsträckning utformas undervisningen i yrkesämnet för att eleverna ska kunna
utveckla ett gott yrkeskunnande?
 Hur väl bidrar arbetsuppgifterna till utveckling av yrkeskunnande?
 Hur väl bidrar undervisningens genomförande till utveckling av yrkeskunnande?
Bedömningen görs i förhållande till de kvalitetskriterier Skolinspektionen satt upp i
granskningen.
Kvalitetskriterierna är Skolinspektionens uttolkning av författningar inom skolområdet,
Skolverkets allmänna råd, forskningsöversikter samt den erfarenhet som Skolinspektionen
har fått genom sin samlade tillsyns- och granskningsverksamhet. I framtagande av
kvalitetskriterier har Skolinspektionen i denna granskning också inhämtat synpunkter från
branschrepresentanter. Avgränsningar har gjorts inom respektive bedömningsområde.
Skolinspektionen gör i sin granskning därför inte anspråk på att vara allomfattande.
Granskningen genomförs i 26 slumpvis utvalda skolor. I urvalet ingår såväl enskilda som
kommunala huvudmän. På 13 av dessa skolor granskas undervisningen i ämnet ellära på
el- och energiprogrammet och på 13 skolor granskas undervisningen i ämnet djur på
naturbruksprogrammet. Alströmergymnasiet sektor 2, med Alingsås kommun som
huvudman, ingår i denna granskning.
Skolinspektionen besökte Alströmergymnasiet sektor 2 den 14-15 maj 2019. Besöket
genomfördes av Anette Hamerslag och Charlotte Rudebeck. Intervjuer med elever i
samtliga årskurser, två undervisande lärare, och rektor har genomförts, samt en
lektionsobservation.
När kvalitetsgranskningen är avslutad i sin helhet redovisas de samlade resultaten i en
övergripande kvalitetsgranskningsrapport.
I detta beslut ger Skolinspektionen sin bedömning av det granskade området.
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Skolinspektionens bedömning
Ämnet ellära ska tillsammans med andra ämnen på programmet bidra till utbildningens
mål och till elevernas utveckling av yrkeskunnande. Bedömningen av hur väl
arbetsuppgifterna bidrar till utveckling av yrkeskunnande tar i denna granskning sin
utgångspunkt både i yrkesspecifika kunskaper och mer generella kunskaper och
färdigheter, s.k. nyckelkvalifikationer.1 En bedömning görs även av hur undervisningens
genomförande bidrar till yrkeskunnande.

Hur väl bidrar arbetsuppgifterna till utveckling av specifika
yrkeskunskaper?
Skolinspektionen bedömer att arbetsuppgifterna i hög utsträckning ger eleverna
möjligheter att utveckla specifika yrkeskunskaper.
Skolinspektionens sammanfattande motivering till bedömningen är att arbetsuppgifterna
är utformade utifrån ämnets syfte och de genomförs på ett verklighetsnära sätt där
eleverna ges både praktisk träning och möjligheter att utveckla teoretisk förståelse.
Genom arbetsuppgifterna använder eleverna relevanta redskap och verktyg samt ges
möjligheter att utveckla ett yrkesspråk. Säkerhetsfrågor, som är av yttersta vikt enligt
programmets examensmål, lyfts också på olika sätt in i undervisningen.2
Arbetsuppgifterna tränar färdigheter och förmågor utifrån ämnets syfte
Granskningen visar att lärarna utformar arbetsuppgifter som ger eleverna möjligheter att
utveckla färdigheter och förmågor i enlighet med ämnets syfte. Lärarna beskriver att de
vid planering av kurserna utgår från centralt innehåll i kursplanerna, egen yrkeserfarenhet
och hänsyn till branschen. Av lärar- och elevintervjuerna, inskickad dokumentation och av
den observerade lektionen, framgår att eleverna ges möjligheter att träna på att mäta
och beräkna elektriska storheter. Eleverna får även öva på att söka och avhjälpa fel, vilket
främst sker genom laborationsövningar där de får möjlighet att koppla och lärarna tar
tillfället i akt att resonera tillsammans med eleverna om varför. Undervisningen är
uppbyggd kring teoretiska genomgångar som förankras i praktiska övningar, räkneövningar och reflektion. Lärarna eftersträvar verklighetsanknytning i undervisningen
exempelvis genom att i både teori och praktik beröra branschrelaterade produkter som
eleverna känner till. Arbetsuppgifterna är utformade för att ge eleverna praktisk övning
och stor vikt läggs vid att eleverna ska förstå.
Eleverna använder relevanta redskap och verktyg
Granskningen visar att arbetsuppgifterna är utformade på ett verklighetstroget sätt och
att eleverna använder relevanta redskap och verktyg. Av lärar- och elevintervjuerna samt
observerad lektion framgår att eleverna bland annat får arbetsuppgifter som innebär att
eleverna får arbeta med laborationsutrustning samt olika mätinstrument och universalverktyg. Både lärare och elever betonar att det är förståelsen bakom som är viktigast och
att kombinationen av teori och praktik varvat med reflektion bidrar till detta. Under den
lektionen Skolinspektionen observerade har eleverna i uppgift att mäta ström och
spänning och reflektera kring hur olinjära belastningar påverkar strömmen. Av elev- och
lärarintervju samt inskickad dokumentation framgår att eleverna får erfarenhet av att

1
2

Skolverket (2011). Bedömning i yrkesämnen - dilemman och möjligheter. Stockholm: Fritzes.
Skolverket (2011). Gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes.
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praktiskt använda scheman och mätverktyg av olika slag. Det finns till exempel
arbetsuppgifter som utgår från scheman som eleverna ska koppla eller göra beräkningar
utifrån. Arbetsuppgifterna ger eleverna träning i att använda verktyg och arbetsuppgifterna stödjer både förståelse och praktiskt handlag. I elevintervjun beskriver eleverna att
de får lära sig att hantera olika utrustning och verktyg, att de får lära sig vad som händer
och varför man gör som man gör.
Säkerhet är en del av arbetsuppgifterna
Av både elev- och lärarintervjuer samt inskickad dokumentation framkommer att
kunskaper om säkerhet tas upp i genomgångar och är en del av arbetsuppgifterna.
Eleverna uppger att lärarna försöker få med alla föreskrifter för att det är viktigt för
säkerheten att de gör på rätt sätt. Lärarna beskriver att säkerhet är en viktig del i elläran
för elevernas yrkeskunnande, att det är inbakat i kurslitteraturen och att de pratar om det
varje dag. En elev uttrycker det på följande sätt: ”gör vi fel så dör vi. Det måste fungera.
Det finns inga genvägar, så enkelt är det. Man måste veta hur det fungerar.” Lärarna
beskriver att eleverna får både teoretisk kunskap om säkerhet samt räkna och träna på
det praktiskt med laborationsutrustning. Bland annat går de igenom jordfelsbrytarens
funktion, varför dessa finns och hur de fungerar. Olika bestämmelser och standarder tas
upp i viss mån, även om det mest görs i andra kurser, vilket framkommer av lärar- och
elevintervjuerna.
Arbetsuppgifterna utvecklar elevernas yrkesspråk
Granskningen visar att arbetsuppgifterna i ämnet ger stöd för elevernas utveckling av
yrkesspråk och att arbetsuppgifterna både har skriftliga och muntliga inslag. Av elev- och
lärarintervjun samt observerad lektion framgår att eleverna får möjligheter att formulera
egna frågor och tankar, bli lyssnade på och få konstruktivt gensvar samt ytterligare
förklaringar när så behövs. Eleverna lyfter exempelvis att läraren är bra på att få dem att
tänka till i slutet på lektionerna samt att de lär sig genom att de hör begreppen i skolan
och att de tränar begreppen vidare när de arbetar praktiskt. Eleverna berättar också att
de får reflektera i helgrupp och i mindre grupper samt att de under det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) skriver loggbok. Av lärar- och elevintervjun samt den observerade
lektionen framgår vidare att undervisningen ibland innefattar högläsning som varvas med
samtal om vad man läst och hur det kan förstås. Lärare och elever beskriver också att
eleverna har var sin anteckningsbok där de samlar information i ämnet. Den boken har de
sedan som fortsatt stöd i både arbete och på prov. Lärarna beskriver att det inom ämnet
löpande kommer många nya begrepp och att det gäller att hålla sig uppdaterad. ”Vi
pratar så mycket yrkesspråk vi kan”. Eleverna uppmuntras också att förklara begrepp för
varandra, vilket bland annat framgick under lektionen som observerades av
Skolinspektionen. Av lärarintervjun framgår även att eleverna ibland muntligt får
redogöra för beräkningar inför klassen och ibland skriva inlämningsuppgifter där de
förväntas använda mycket begrepp.
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Hur väl bidrar arbetsuppgifterna till utveckling av generella
kunskaper och färdigheter av betydelse för yrkeskunnande?
Skolinspektionen bedömer att arbetsuppgifterna i hög utsträckning utformas så att
eleverna får möjligheter att utveckla generella kunskaper och färdigheter av betydelse
för yrkeskunnande.
Skolinspektionens sammanfattande motivering till bedömningen är att arbetsuppgifterna
är utformade så att eleverna får möjligheter att utveckla generella kunskaper och färdigheter, så kallade nyckelkvalifikationer. Arbetsuppgifterna i ellära stödjer till exempel på
olika sätt utvecklingen av självständighet och initiativkraft, förmåga att planera,
organisera och lösa problem, samt kommunikations- och samarbetsförmåga. Dessa
förmågor är sådana alla kan behöva oavsett yrke och i el- och energiprogrammets
examensmål betonas till exempel förmåga att samarbeta med andra som något
utbildningen ska utveckla.3
Arbetsuppgifterna är utformade för att ge eleverna möjlighet att utveckla
kommunikations- och samarbetsförmåga
Granskningen visar att en generell färdighet som betonas av såväl lärare som elever är
samarbete och vikten av att arbetsuppgifterna stödjer elevens samarbets- och kommunikationsförmåga. Av både elev- och lärarintervjuer, inskickad dokumentation och den
observerade lektionen framgår att eleverna får lösa uppgifter tillsammans, antingen i par,
i mindre grupper eller helklass. Eleverna uppmuntras att hjälpa varandra att hitta
lösningar på exempelvis räkneövningar och vid laborationer. Lektionsobservationen visar
att läraren även uppmuntrar eleverna att hjälpa varandra vid teoretiska avsnitt. Både
elev- och lärarintervjuerna samt observerad lektion visar att eleverna ställer frågor till
varandra och till läraren samt att eleverna uppmuntras att sätta ord på sina tankar, både
muntligt och skriftligt samt enskilt och med varandra. Detta görs bland annat genom att
läraren ibland instruerar en elev att ta hjälp av en klasskamrat. Det görs också genom att
eleverna till exempel får i uppgift att diskutera hur kopplingar ska dras vid praktiskt
arbete med laborationsplattan och att sätta ord på vad de tror kommer hända. På så vis
bygger läraren också in ett spänningsmoment som väcker nyfikenhet hos eleverna.
Eleverna får också komma med förslag på förklaringar till olika händelseförlopp. Lärarna
uppger att arbetsuppgifterna ibland är utformade så att eleverna ska arbeta med dem
tillsammans och elevernas beskriver att de till exempel får i arbetsuppgift att tänka enskilt
och sen samtala med varandra mellan lärarens teoretiska genomgångar. Både elever och
lärare uppger att kundkontakt främst behandlas inom en annan kurs (servicekunskap).
Men i lärarintervjun lyfts att allt ska leda till att eleverna kan utföra arbete hos kund och
att de exempelvis kan påminna eleverna om detta när eleverna t.ex. saknar penna på
lektionen. Lärarna kan då likna det vid att komma till kund utan verktyg.
Arbetsuppgifterna är utformade för att ge eleverna möjlighet att utveckla självständighet,
initiativkraft och problemlösningsförmåga
Granskningen visar att en generell färdighet som betonas av såväl lärare som elever gäller
problemlösning. Av elevintervjun framgår att eleverna ofta samarbetar vid
problemlösning eftersom det går lättare då och eleverna tänker att de har stor nytta av
detta. I lärarintervjun lyfts att eleverna utvecklar självständighet genom att arbeta
tillsammans och stötta varandra. Lärarna säger att det är utvecklande när en elev får dela

3

Skolverket (2011). Gymnasieskola 2011. Stockholm: Fritzes.
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med sig av sin kunskap till en annan elev som också blir mer självständig. ”Våra elever ska
jobba i arbetslag”, förklarar en lärare. I lärarintervjun lyfts också att arbetsuppgifterna om
problemlösning exempelvis kan handla om att koppla ihop flera saker med varandra och
att de då tar steg för steg. Då betonas vikten av teorin och inte bara praktiken. Som en
lärare uttrycker det: ”De måste ha med sig huvudet, inte bara händerna”.
Av lärarintervjun framkommer att de inte specifikt arbetar med initiativkraft och
självständighet på kursen ellära men att lärarna generellt behandlar eleverna som vuxna
och med respekt för att de ska bli mer självständiga samt att eleverna har en yrkesstolthet och tar initiativ på APL. Eleverna uttrycker också att de förväntas ta ansvaret
själva och de beskriver också att de alltid ges en chans att först klara ut uppgifter själva,
men att de sedan kan fråga om de behöver. Både elev- och lärarintervjun samt
lektionsobservationen visar också att eleverna uppmuntras att reflektera och ställa
frågor. Rektorn beskriver också en progression över åren avseende APL som omfattar ett
årligen återkommande större projekt där skolan samverkar med övriga kommunen,
näringslivet och konstnärer från hela världen. Där får eleverna i årskurs 3 sätta upp
ljusarrangemang inom ramen för projektet Ljus i Alingsås4 och eleverna i årskurs 2 plockar
senare ner ljusuppsättningen. Lärarna beskriver samtidigt att APL inte bidrar till lika stor
nytta som den skolförlagda undervisningen kan göra i just ämnet ellära. Skolinspektionen
föreslår att rektorn tillsammans med lärarna i ellära ser över hur detta kan organiseras på
ett sätt som ökar nyttan för eleverna.

Hur väl bidrar undervisningens genomförande till utvecklingen av
yrkeskunnande?
Skolinspektionen bedömer att undervisningens genomförande i hög utsträckning bidrar
till elevernas yrkeskunnande.
Skolinspektionens sammanfattande motivering till bedömningen är att undervisningen i
ämnet ellära varieras genom att teoretiska moment följs upp och förankras i praktiskt
arbete. Det framgår att den teoretiska förståelsen växer fram genom praktisk övning och
möjligheter att träna. Vidare visar granskningen att undervisningen är strukturerad och
bygger på aktivt lärarstöd där också gruppen används som en tillgång. Lärarna har
strategier för att nå eleverna och ge stöd. Eleverna görs delaktiga i undervisningen genom
att de ges möjlighet att reflektera och få svar på sina frågor, men också genom att deras
synpunkter om undervisningens genomförande tillvaratas.
Undervisningen är varierad, strukturerad och genomförs med aktivt lärarstöd
Granskningen visar att lärarna arbetar för att det ska finnas en tydlig struktur i ämnet där
olika arbetsuppgifter och arbetssätt varieras. Lärarna beskriver att de exempelvis växlar
mellan genomgångar och föreläsningar samt konkreta och praktiska moment. De lyfter
att de snart kommer få tillgång till smartboards, vilket lärarna tänker kommer underlätta
en varierad undervisning ytterligare. Av lärar- och elevintervjuerna framgår även att
undervisningen organiseras så att det blir en växling mellan enskilt arbete, arbete i par
eller grupp och helklassundervisning samt mellan teori och praktik. Vid den lektion
Skolinspektionen observerar följer läraren en struktur med introduktion, genomförande

4

Lights in Alingsås är ett årligt projekt där Alströmergymnasiets el- och energiprogram tillsammans
med internationella design- och arkitektstudenter ljussätter objekt i det offentliga rummet som
sedan visas upp för allmänheten. Se https://www.lightsinalingsas.se/sv.
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och uppföljande avslutning. Syfte och tillvägagångssätt tydliggörs för eleven och läraren
fångar upp och besvarar elevers frågor. Läraren stödjer och hjälper eleverna under
arbetets gång så de bibehåller ett engagemang i arbetsuppgiften. Lärarna beskriver också
i intervjun att för att undervisningen ska bli tydlig och begriplig för eleverna så
presenterar lärarna tydligt nya ord och visar upp olika verktyg och maskiner. Eleverna
beskriver också att undervisningen genomförs med aktivt lärarstöd, bland annat genom
anteckningsboken där de samlar informationen om ellära och genom att de får svar på
sina frågor. ”Förstår man inte så går läraren inte därifrån förrän man förstått. Det ska
alltid sluta med att alla förstått.” Eleverna uppger även att de ges möjlighet att slutföra
påbörjade processer.
Teori och praktik länkas samman i undervisningen
Granskningen visar att teori och praktik på ett välfungerande sätt behandlar samma
lärandeobjekt. Av lärarintervjun framgår att teori och praktik integreras, ibland i helklass,
ibland genom att klassen delas upp så att några får göra en laboration, medan andra får
teori eller räkneuppgifter. Det händer även att tid till laborationer genomförs i samverkan
med andra kurser när innehållet sammanfaller, till exempel elinstallation. Både elev- och
lärarintervjun samt lektionsobservationen visar att teori och praktik också länkas samman
genom samtal och resonemang. Lärarna betonar vikten av att få teoripass verifierat
praktiskt. Även eleverna uppger att det finns en tydlig koppling mellan praktik och teori i
undervisningen, och även rektorn lyfter att praktik är en del av teori och att de går hand i
hand. Rektorn uppger att det är en orsak till att skolan satsar på att bygga en verkstad och
medverka i projektet Ljus i Alingsås. Av elev- och lärarintervjuerna framgår dock att
eleverna inte brukar få med sig arbetsuppgifter till APL från kurser i ellära, men att de
skriver loggbok. Elever och lärare lyfter enstaka exempel på att elevernas erfarenheter
från APL återknutits till i efterföljande undervisning. Skolinspektionen anser att kvaliteten
i undervisningen ytterligare skulle kunna höjas om detta gjordes på ett mer strukturerat
och systematiskt sätt utifrån ämnet ellära.
Undervisningen tar hänsyn till varje individs behov och förutsättningar
Av granskningen framkommer att eleverna stimuleras, utmanas och ges möjlighet till
stöd. Av elevintervjun och lektionsobservationen framgår att eleverna får möjligheter till
vägledning och stöd utifrån individuella behov. Undervisningen möjliggör för eleverna att
interagera och lyssna på varandra, något som framgår av såväl elev- och lärarintervjun
som den observerade lektionen.
I samtliga intervjuer beskrivs att det finns särskilt avsatt tid för stöd i ellära. Exempelvis
finns ”pluggstugan”, en avsatt tid per vecka då elever kan arbeta både med teori och göra
laborationer med en lärare i ellära närvarande. ”Där växlar vi ner och reflekterar över det
vi tränar på”, säger en av lärarna. Rektorn berättar också att specialpedagogen utgör en
resurs för att strukturera upp stöd till eleverna samt att de börjat med extra stöd för eleleverna gällande matematik då de noterat ett ökat sådant behov. Det framgår av elevoch lärarintervjuerna att svårighetsgraden i arbetsuppgifterna generellt utmanar
eleverna. Lärarna beskriver att de noterar om eleverna blir klara fort och börjar hjälpa
andra elever. De noterar också utifrån elevernas resonemang ifall de behöver utmanas
ytterligare och att de eleverna då får träna extra på moment som betonas inom ETG5. På
så vis får elever som behöver ytterligare utmaningar, detta enligt lärarna. Denna

5

ETG är ett utbildningskoncept som elteknikbranschen driver, se http://www.etgsverige.se/.
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möjlighet lyftes dock inte av eleverna i elevintervjun, vilket talar för att det behöver
förtydligas för eleverna hur de kan få möjlighet att arbeta med utmaningar i ellära.
Eleverna görs delaktiga i undervisningen
Granskningen visar att eleverna görs delaktiga i undervisningen. Det framgår av både
elev- och lärarintervju samt den observerade lektionen att eleverna uppmuntras att
reflektera och samtala i syfte att utveckla sitt lärande. Eleverna berättar i intervjun att
”alla har ordet” och att de får tid och utrymme att ställa frågor. Vid lärarintervjun beskrivs
bland annat att det finns en grund för lektionsplaneringen men att den justeras efter
elevernas behov samt ”växer ju fram lite beroende av vad de frågar”. ”Det viktiga är att vi
får med stoffet, men vägen dit kan de ju påverka.” Eleverna och rektorn uppger att
eleverna gör utvärderingar regelbundet, genom att efter varje kurs besvara frågor som
skolan skickar ut. Rektorn beskriver att hon studerar resultaten noga och att ellära börjat
utmärka sig som särskilt tungt och svårt för eleverna att hinna med. Därför har lärarna
fört en dialog med programråd och utifrån dialogen justerat var de lägger tyngdpunkten i
kurserna. Av elevintervjun framgår att eleverna tidigare framfört önskemål om mer
praktiska inslag med digital laborationsplatta och fått gehör för det då den idag används
vid nästan varje lektion. Eleverna beskriver också att de alltid kan lämna synpunkter och
att lärarna lyssnar på dem. ”Om någon säger att de inte lär sig så anpassar lärarna
undervisningen.” Lärarna tillägger att eleverna också får tycka till om rasters längd samt
när och hur prov ska förläggas. Däremot framförs i lärarintervjun att utvärderingar inte
görs regelbundet, något som avviker från vad som framkommit i elev- och rektorsintervjuerna. Det kan vara av vikt för rektorn att undersöka vad den skillnaden står för och om
åtgärder behöver vidtas för att säkra regelbundna utvärderingar i syfte att fortsatt
utveckla kvaliteten i undervisningen.
Sammanfattningsvis har Skolinspektionens granskning inte visat annat än att det
granskade området fungerar väl. Därmed avslutas kvalitetsgranskningen.
I ärendets slutliga handläggning har utredare Charlotte Rudebeck och projektledare Erica
Jonvallen deltagit.

På Skolinspektionens vägnar

X

X

Lars Thornberg

Beslutsfattare

Anette Hamerslag

Föredragande
Signerat av: Anette Hamerslag

Signerat av: Lars Thornberg

Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida:
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn-granskning/Kvalitetsgranskning/Skolinspektionen-granskar-kvaliteten/undervisning-iyrkesamnena-ellara-och-djur/
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Bilaga 1: Bakgrundsuppgifter om verksamheten
Alströmergymnasiet sektor 2, utgör en del av Alströmergymnasiet med Alingsås kommun
som huvudman. Hela skolan erbjuder 12 program samt introduktionsprogrammen och
elitidrottsgymnasiet (NIU). På skolenheten Alströmergymnasiet sektor 2 finns
byggprogrammet, el- och energiprogrammet samt teknikprogrammet. Skolenheten har
totalt 305 elever. På el- och energiprogrammet går 73 elever, varav 69 pojkar och 4
flickor. Av dessa läser 35 elever inriktning elteknik och 13 elever inriktning automation.
Alla läser in högskolebehörighet. De kurser som skolan erbjuder inom ämnet ellära är
ellära 1, ellära 2 och praktisk ellära. APL ingår i ämnet ellära, i kursen praktisk ellära. Det
finns två lärare som undervisar i ämnet ellära. Skolan blev ETG-skola hösten 2018.
Rektorn leder arbetet på skolenheten.
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Bilaga 2: Författningsstöd för tematisk
kvalitetsgranskning av Undervisning i yrkesämnena
ellära och djur
Ett antal bestämmelser i skollagens kapitel 3 får ny lydelse fr.o.m. 2019-07-01 och det framgår av
kursivering efter paragrafen vilka bestämmelser detta gäller.

Skollag (2010:800)
3 kapitlet
Information om barnets och elevens utveckling

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt
lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar
ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till
följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller
kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka
funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som
minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för
att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.
Ovanstående upphör att gälla 2019-07-01 då paragrafen får ny beteckning, 3 kap. 2 §.
Lydelsen är i stort densamma men i första meningen förtydligas att ”Alla barn och elever i
samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans…”
Stöd i form av extra anpassningar

5 a § Om det inom ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt
bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt prov eller uppgifter från lärare, övrig
skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt
framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav
som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller, och inte annat följer av 8 §,
ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den
ordinarie undervisningen.
Stödet ska ges med utgångspunkt i elevens utbildning i dess helhet, om det inte är
uppenbart obehövligt.
Ovanstående upphör att gälla 2019-07-01 då paragrafen får ny beteckning, 3 kap. 5 §.
Lydelsen blir i stort sett densamma med ett tillägg i första meningen; ”Om det inom
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ramen för undervisningen, genom användning av ett nationellt kartläggningsmaterial
eller ett nationellt bedömningsstöd…”. Paragrafen får även ett nytt fjärde stycke med
lydelsen; ”Detta gäller elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet.”
15 kapitlet
Utbildningens syfte

3 § Utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för den nationella och
regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och en bas för rekrytering till
högskolesektorn.
Gymnasieförordning (2010:2039)
1 kapitlet
Lokala programråd

8 § För yrkesprogrammen i gymnasieskolan ska det finnas ett eller flera lokala
programråd för samverkan mellan skola och arbetsliv.
Förordning (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan (Lgy 11)
Lgy 11, 1 Skolans värdegrund och uppgifter
En likvärdig utbildning

I detta avsnitt står bland annat att:
”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och
möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar
om vad som är kvinnligt och manligt.”
Gymnasieskolans uppdrag

I detta avsnitt står bland annat att:
”Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet.
Förändringar i arbetslivet, digitaliseringen och den tekniska utvecklingen,
internationaliseringen samt miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på
människors kunskaper och sätt att arbeta. Skolan ska stimulera elevernas
kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och omsätta idéer i
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handling och att lösa problem. Alla elever ska få utveckla sin förmåga att ta
initiativ och ansvar och att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Skolan ska bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som
främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilka ökar elevernas
möjligheter till framtida sysselsättning, genom företagande eller anställning.”

Kunskaper och lärande

I detta avsnitt står bland annat att:
”Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se
samband. Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang.
Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina
kunskaper.”
Varje skolas utveckling

I detta avsnitt står bland annat att:
”(…) Skolan ska eftersträva ett bra samarbete med arbetslivet, vilket är viktigt för
all utbildning inom gymnasieskolan men av avgörande betydelse för
yrkesutbildningens kvalitet.”
”(…)Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella
målen. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas och att resultaten följs upp
och utvärderas samt att olika metoder prövas, utvecklas och utvärderas.”
Lgy 11, 2 Övergripande mål och riktlinjer, 2.1 Kunskaper

Under rubriken Mål anges bland annat att;
”Det är skolans ansvar att varje elev


på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan ges möjlighet att
uppnå kraven för en yrkesexamen som innebär att eleven har uppnått en
av branschen godtagbar nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd
för yrkeslivet,”

”Det är även skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt program
(…)
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tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg och
kan använda dessa kunskaper för vidare studier och i samhällsliv,
arbetsliv och vardagsliv,



kan använda sina kunskaper som redskap för att
- formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem,
- reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att lära,
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, och
- lösa praktiska problem och arbetsuppgifter,



kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med
andra och känna tillit till sin egen förmåga,



har kunskaper om samhälls- och arbetsliv”

Under rubriken Riktlinjer anges bland annat att:
”Alla som arbetar i skolan ska



ge stöd och stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som
möjligt,
uppmärksamma och stödja elever som är i behov av extra anpassningar
eller särskilt stöd,”

”Läraren ska









i undervisningen skapa en sådan balans mellan teoretiska och praktiska
kunskaper som främjar elevernas lärande,
se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett
jämställdhetsperspektiv,
stimulera, handleda och stödja eleven och ge extra anpassningar eller
särskilt stöd till elever i svårigheter,
samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen
i undervisningen utnyttja de kunskaper och erfarenheter av arbets- och
samhällsliv som eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång,
i undervisningen beakta resultat av utvecklingen inom ämnesområdet och
för undervisningen relevant pedagogisk och annan forskning, och
organisera och genomföra arbetet så att eleven
– utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att
använda och utveckla hela sin förmåga
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– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,
– får möjligheter att arbeta ämnesövergripande.”

Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.3 Elevernas ansvar och inflytande

Under rubriken Riktlinjer anges bland annat att:
”Läraren ska


tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen.

Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.4 Utbildningsval – arbete och
samhällsliv

Under rubriken Mål anges bland annat att:
”Skolans mål är att varje elev


är medveten om att alla yrkesområden förändras i takt med teknisk
utveckling, förändringar i samhälls- och yrkesliv samt ökad internationell
samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i yrket.”

Lgy 11, 2. Övergripande mål och riktlinjer, 2.6 Rektorns ansvar

I detta avsnitt formuleras att rektorn inom givna ramar har ett särskilt ansvar bland annat
för att:



samverkan mellan lärare i olika kurser kommer till stånd så att eleverna får
ett sammanhang i sina studier,
skolans arbete med kunskapsområden, där flera ämnen ska bidra och
samordnas så att de utgör en helhet för eleven,

Ämnet Ellära
Förordning (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella
program,
1 § För gymnasieskolans nationella program ska de examensmål gälla som
framgår av bilagan till denna förordning. Dessa mål gäller utöver de
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gemensamma kunskapsmål för gymnasieskolans nationella program som anges i
förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan.
I bilagan till ovan nämnda förordning återfinns bl.a. examensmål för El- och
energiprogrammet (EE).
I examensmålen för programmet anges bland annat att:
”Säkerhetsfrågor är av yttersta vikt för arbete inom de olika yrkesområdena.
Utbildningen ska därför leda till att eleverna blir väl förtrogna med nationella och
internationella överenskommelser om teknologi, informationssäkerhet,
standarder, arbetssäkerhet och arbetsmiljö.”
”Utbildningen ska träna eleverna i att göra medvetna val, exempelvis att kunna
använda rätt material och verktyg samt att kunna planera och utvärdera en
arbetsprocess. Utbildningen ska vidare leda till att eleverna förstår vikten av att
kunna dokumentera och gå systematiskt till väga för att lösa problem. Allt el-,
energi-, automations- och datortekniskt kunnande bygger på naturvetenskapliga
principer. Att kunna utföra korrekta beräkningar är en förutsättning för
yrkesutövningen. Utbildningen ska därför utveckla elevernas matematiska
kunskaper.”
”Utbildningen ska ge kunskaper om hur eleverna kan bidra till yrkets, företagets
och samhällets utveckling såväl nationellt som lokalt.”
”I yrkeslivet kommer eleverna att möta olika människor och ansvara för att ett
professionellt arbete utförs, ofta i samarbete med andra yrkesgrupper.
Utbildningen ska därför utveckla elevernas förmåga att samarbeta med andra,
bemöta kunder, ge service och att skickligt utföra arbete både på företag och i
människors hem.”
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§ 47 2019.035 KUN

Tematisk kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen på
yrkesprogram på Alströmergymnasiet. Skolinspektionen
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen genomförde i oktober 2018 en kvalitetsgranskning av studie- och
yrkesvägledningen på gymnasiala yrkesprogram vid Alströmergymnasiet sektor 3 och 4 i
Alingsås kommun. Vid granskningen genomfördes besök på skolenhetsnivå vid sektor 3 och
4 där de två yrkesprogrammen Handelsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet
granskades. Vid granskningen genomfördes intervjuer med elever i åk 2, lärare, studie- och
yrkesvägledare samt företrädare för huvudmannen.
Vid granskningen identifierades ett antal utvecklingsområden som angetts i två separata
beslut den 15 januari. Med anledning av detta begärde Skolinspektionen att huvudmannen
senast den 15 augusti skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits eller planerats. Utifrån
Skolinspektionens beslut har nämnden vid sitt sammanträde den 18 juni § 80 presenterat
och godkänt åtgärder för varje identifierat bristområde och skickat dessa vidare till
Skolinspektionen.
Mot bakgrund av detta konstaterar Skolinspektionen i beslut daterat den 16 augusti att
huvudmannen vidtagit tillräckliga åtgärder och att kvalitetsgranskningen därmed avslutas.

Beslutet från Skolinspektionen daterat den 16 augusti biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur-och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden lägger Skolinspektionens beslut till handlingarna.
Expedieras till
Verksamhetschef för verksamhet utbildning.
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Uppföljning av kvalitetsgranskning av studie- och
yrkesvägledning på gymnasiala yrkesprogram vid
Alströmergymnasiet, sektor 3 och 4 i Alingsås kommun
Skolinspektionens beslut
Skolinspektionen bedömer att Alingsås kommun vidtagit tillräckliga åtgärder och
kvalitetsgranskningen avslutas därmed.
Bakgrund

Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledning på
gymnasiala yrkesprogram vid Alströmergymnasiet, sektor 3 och 4 i Alingsås kommun.
Kvalitetsgranskningen genomfördes under hösten 2018. Vid granskningen
identifierade Skolinspektionen ett antal viktiga utvecklingsområden som angetts i ett
två separata beslut den 15 januari 2019. Utvecklingsområdena för de båda enheterna
avsåg att rektorerna behöver se till att det finns en tydlig och känd arbetsfördelning
för arbetet med den vida studie- och yrkesvägledningen samt att studie- och
yrkesvägledningen är anpassad till elevernas behov. Ytterligare ett identifierat
utvecklingsområde inom rektorernas ansvar är att den vida studie- och
yrkesvägledningen förmår vidga elevernas perspektiv och motverka begränsningar i
elevernas framtida studie- och yrkesval som är beroende av kön, social och/eller
kulturell bakgrund. Ett utvecklingsområde rörande att huvudmannen behöver
förtydliga sina rutiner kring planering, uppföljning och utveckling av den vida studieoch yrkesvägledningen identifierades också.
Skolinspektionen har begärt att Alingsås kommun senast den 15 augusti 2019 ska
redovisa till Skolinspektionen i Göteborg vilka åtgärder som vidtagits eller planerats.
Alingsås kommun har inkommit med en sådan redovisning.

Skolinspektionen. Box 2320, 403 15 Göteborg. Telefon 08 586 080 00. www,skolinspektionen.se
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Skolinspektionen

2(2)

Huvudmannens redovisning
Av huvudmannens redovisning framgår bland annat att arbetsfördelningen gällande
den vida studie- och yrkesvägledningen har förtydligats och hur sektorerna kommer
att arbeta för att arbetsfördelningen ska vara känd för berörd personal. Bland annat
redovisas att studie- och yrkesvägledarna samordnar övergripande
vägledningsinsatser och att programledarna och studie- och yrkesvägledarna träffas
för att planera kommande insatser. 1 planeringen av insatser vägs även behov utifrån
kön, social och/eller kulturell bakgrund in. Inom detta område kommer
kompetensutvecklingsinsatser för lärarna göras under hösten 2019. För att bättre
anpassa vägledningen till elevernas behov diskuterar elev och lärare elevens
ambitioner och framtidsmål vid varje utvecklingssamtal och eleverna erbjuds också
enskild vägledning som komplement.
På huvudmannanivå har planen för studie- och yrkesvägledning förtydligats och
uppföljningen inom ramen för kvalitetsarbetet utvecklats. 1 detta ingår numer de
områden som Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden.
På Skolinspektionens vägnar

X Roland Fallström

X

Enhetschef

Föredragande

Signerat av: Roland Fallström

Signerat av: Bo Jersenius

Bo Jersenius
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-09-18

§ 48 2019.313 KUN

Alingsås yrkesgymnasium
Ärendebeskrivning
Ordförande Anne Gunnevik (L) framför följande:
Under de senaste åtta åren har Alingsås yrkesgymnasium Fordonstekniskt program. I januari
2019 kontaktades Kultur- och utbildningsnämndens presidium av skolledningen för Alingsås
yrkesgymnasium. Deras fråga var om Kultur- och utbildningsförvaltningen skulle kunna vara
intresserade av att ta över huvudmannaskapet och driva Fordonstekniskt program.
Förvaltningen ombads av presidiet att göra en genomlysning av Fordonstekniska
programmet på Alingsås yrkesgymnasium och inkomma med rapport under vårterminen
2019.
Presidiet har blivit kontaktad ett flertal gånger under våren för ett möte med Alingsås
yrkesgymnasium för efterhörande av utveckling i ärendet.
Kultur- och utbildningsnämnden kallades till ett programråd med skolledningen för Alingsås
yrkesgymnasium samt företrädare för samtliga bilföretag med verkstäder i Alingsås den 29
augusti 2019. Följande framkom i mötet:
 Från medverkande bilföretag trycktes på nödvändigheten av en lokal utbildning av
biltekniker för sin omfattande verksamhet.
 Det finns ett stort rekryteringsbehov lokalt, regionalt och på riksnivå.
 Utbildningen leder till arbete direkt efter avslutade studier.
 Söktrycket till befintlig utbildning är stort.
 Det finns en stor vilja från bilföretagen att samverka när det gäller utbildningsmaterial,
utrustning och APL
Yrkande
Anne Gunnevik (L) yrkar följande:
Förvaltningen får i uppdrag att
 undersöka förutsättningarna för Kultur- och utbildningsförvaltningen, Alingsås, att
driva Fordonstekniskt program.
 undersöka söktryck kopplat till utbildningsplatser inom GR när det gäller
Fordonstekniskt program.
 undersöka tillgången på behöriga lärare i profilämnen och kärnämnen
 ge konsekvensbeskrivning om vad alternativen är för dessa ungdomar om detta
program inte erbjuds lokalt
 undersöka de ekonomiska förutsättningarna för att överta och driva programmet
 undersöka hur en samverkan med bilföretagen kan etableras, utvecklas och stärka
förutsättningarna att driva programmet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalles.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Förvaltningen får i uppdrag att
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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undersöka förutsättningarna för Kultur- och utbildningsförvaltningen, Alingsås, att
driva Fordonstekniskt program.
undersöka söktryck kopplat till utbildningsplatser inom GR när det gäller
Fordonstekniskt program.
undersöka tillgången på behöriga lärare i profilämnen och kärnämnen
ge konsekvensbeskrivning om vad alternativen är för dessa ungdomar om detta
program inte erbjuds lokalt
undersöka de ekonomiska förutsättningarna för att överta och driva programmet
undersöka hur en samverkan med bilföretagen kan etableras, utvecklas och stärka
förutsättningarna att driva programmet.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-19
Stefan Hagebring

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.300 KUN

Återrapportering av uppdrag IT-kompetens
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden gav vid sitt sammanträde den 21 augusti § 94 uppdrag till
förvaltningen att sondera förutsättningar att möta den rådande bristen i
samhället inom IT-kompetens. Även att analysera möjlig samverkan inom IT-området i med
utbildningsaktörer, företag och andra aktörer i närområdet och inom Västra
Götalandsregionen. Återrapportering av uppdraget ska ske vid nämndens sammanträde i
september.
Förvaltningen yttrande
Förvaltningen har genomfört en analys där följande framkommer:
Campus Alingsås har utifrån kompetensförsörjningsbehovet i kommunen inventerat vilka
yrkeshögskoleanordnare i landet som har utbildningar inom området och möjliga
samarbetspartners. För att ringa in branscher där det finns kompetensförsörjningsbehov och
där Campus skulle kunna möta upp med utbildningar utgick förvaltningen ifrån
Arbetsförmedlingens prognos samt nämndens deltagande i EU-projektet Kobra som efter tre
år utmynnade i en rapport om kompetensförsörjning ”Kompetensmäklaren sätter fokus på
kompetensbehovet” (2018). Resultatet visade framförallt på fyra områden:





Data/IT
Byggproduktion
CNC och driftteknik
Besöksnäring/Turism

Flera YH-anordnare är intresserade av ett samarbete och via telebild sända utbildningar till
Campus Alingsås. Sedan tidigare samarbetar Campus på detta sätt genom att vara en
satellitort till Campus Västra Skaraborg och till Högskolan i Skövde samt Karlstads
universitet. Fördelen med att inte stå för utbildningen själv utan vara en satellitort är att
förvaltningen inte behöver anställa personal. Det som däremot behövs är en uppdaterad
teknisk infrastruktur. Campus Alingsås har sonderat terrängen inom samtliga fyra ovan
angivna kompetensområden men framförallt inom området IT då det finns ett lokalt behov.
Förvaltningen har kontinuerlig dialog med de lokala IT-företagen i syfte att ha relevanta ITutbildningar på framförallt Yrkeshögskolenivå. Därefter kontaktas YH-samordnare som
tillhandahåller dessa utbildningar för att diskutera eventuella samarbeten. I dagsläget har
detta resulterat i att Campus har erbjudit två programmeringsutbildningar från Campus
Alingsås; Java och webbutvecklare samt .NET- och webbutvecklare. Det är Campus MölndaI
som håller i utbildningarna och Campus Alingsås har startat upp ett samarbete med denna
aktör. Campus Mölndal ligger långt framme i sitt utbud av IT-utbildningar medan Campus
Alingsås har ett försprång vad gäller teknik och digitalisering. Campus Mölndal har flera av
de YH-utbildningar som Alingsåsföretagen eftertraktar.
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I september startade .NET- och webbutvecklarutbildningen och idag är det fyra personer
som studerar vid utbildningen från Alingsås.
När det gäller Java-utbildningen blev det ingen start på från Alingsås eftersom studiegruppen
blev för liten. Totalt var det 20 ansökningar från Alingsås till båda utbildningarna och efter
antagningsprocessen var de totalt fyra alingsåsare som fick påbörja studierna. Utav de som
inte antogs saknade de flesta av dem den särskilda behörighet som krävdes. De har fått
erbjudande om att läsa in den särskilda behörighet som krävs för att kunna söka till
utbildningen längre fram. Resterande personer läser från Mölndal.
Alingsåsföretagen hålls uppdaterade kring utbildningen och är beredda att bidra med ”LIAplatser” (Lärande i arbete) när eleverna under termin tre ska göra sin praktik. Campus har
också planerat in studiebesök på företagen samt besök från företagen på Campus.
Campus erbjuder idag YH-utbildningen Diagnostekniker Fordon vilken sänds från Campus
Västra Skaraborg. Den startade hösten 2018 och ytterligare två starter har blivit beviljade av
YH-myndigheten hösten 2019 samt hösten 2020. Dock är det svårt att attrahera sökande till
utbildningarna. Detta gäller så väl Alingsås som övriga orter inklusive Lidköping som
utbildningen sänds ifrån. Det finns dock ett stort intresse från bilindustrin i Alingsås för
kompetensen som utbildningen ger. Kunskapen inom detta område är nödvändig inom
dagens datoriserade bilindustri och i dagsläget får företagen själva lägga mycket tid och
pengar på att utbilda sina anställda.
Handelsekonomiprogrammet är en högskoleutbildning från Högskolan i Skövde ges på plats
i Alingsås. Programmet hette tidigare Butikschefsprogrammet, men har sedan 2018 fått helt
nya kurser för att möta den pågående digitaliseringen av olika sektorer i samhället. Senaste
utvecklingen inom digital detaljhandel, marknadsföring, lokalisering av fysiska butiker,
virtuella marknadsplatser, e-handel och trendanalyser är en del som ingår i programmet.
Campus Alingsås är med i Högskolecentrum Bohusläns ansökan om att få starta YHutbildningen Digital Store Manager. Besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan kommer i
januari 2020 och om utbildningen beviljas blir det start hösten 2020 med ytterligare två
starter nästföljande år. Detta är en utbildning som riktar sig till handeln och det ökade
behovet av IT-kompetens inom denna bransch.
Utöver satsningarna som förvaltningen gör för att vara en attraktiv satellitort lyfter Campus
hemsida också fram tillgängliga YH-utbildningar och högskoleutbildningar inom IT. Detta
görs även för övriga områden i Västra Götaland samt de utbildningar som man kan läsa på
distans även från andra delar av landet. En inventering har genomförts av vilka särskilda
förkunskapskrav som finns för att komma in på olika YH-utbildningar, vilket har medfört en
förändring i Campus kursutbud för att möta de krav på förkunskaper som ställs för YHutbildningar inom bland annat IT.
Sammantaget anser förvaltningen att Campus strategi att göra Campus Alingsås till en
attraktiv satellitort för högre utbildning inom framförallt IT-området är en satsning som ligger
rätt i tiden. Strategin medför att förvaltningen inte är lika känsliga för svängningar i
konjunktur, söktryck och så vidare vilket verksamheten hade varit om man själv hade stått
som huvudman för ett antal utbildningar. Genom modern teknik tillgängliggörs ett stort
spektra av utbildningar för alingsåsarna som gör att man kan studera inom många olika
områden och på olika nivåer utan att behöva lämna staden. Efter avslutad utbildning finns en
yrkeskompetens som är efterfrågad av det lokala näringslivet och i många fall har man redan
en fot in på ett lokalt företag där man gjort sin praktik.
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Myndigheten för Yrkeshögskolan ser gärna att olika orter samarbetar och skickar in ansökan
om att få starta yrkeshögskoleutbildningar tillsammans på det sätt som Campus Alingsås
gör. Själva grundförutsättningen för att få starta en yrkeshögskoleutbildning är att den ska
svara mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden och leda till en tydlig yrkesroll.
Utbildningarna kan därför ibland framstå som väldigt nischade och det blir då nödvändigt att
samarbeta med flera orter för att kunna fylla en klass. Dialogen med det lokala näringslivet
fortskrider.
Sammanfattningsvis kan förvaltningen erbjuda uppdragsutbildning som är mer riktade till
enskilda intressenten utöver samtliga yrkeshögskoleutbildningar inom området. Detta medför
en kostnad för den enskilde men medger speciallösningar för mindre grupper som ökar
kompetensen inom det egna företaget. Personal och lokaler finns inom förvaltningen både
inom Campus Alingsås och vid Alströmergymnasiet. Vid Alströmergymnasiet erbjuds även
det fjärde året på tekniska programmet då man blir gymnasieingenjör inom nätverksteknik.
Denna påbyggnad har ej kunnat startats hösten 2019 då det var för få sökanden. Analysen
visar att många utbildningar erbjuds men med få sökanden därför rekommenderar
förvaltningen att intensifiera möjligheten till uppdragsutbildning för olika företags personal.
Utifrån dessa företags behov och förvaltningens lärarkompetens kommer kontakter med
högskolor att tas.
Bilagan ”Kompetensmäklaren sätter fokus på kompetensbehovet” (Kobra-rapport 2018)
biläggs tjänsteskrivelsen
Länkar:
https://www.myh.se/
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär ekonomiska resurser i form av en 50% utbildningsledare och utvecklad
infrastruktur av telebild om 300 tkr.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
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Kompetensmäklaren
sätter fokus på kompetensbehovet

Kompetensmäklarens arbetssätt och lärdomar
Ett bidrag till bilden av kompetensbehovet i små och medelstora företag
inom besöksnäring och industriteknik i Västra Götaland och Halland
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Inledning
Skandinavien står inför stora utmaningar. Samhällets och arbetslivets förändringstakt ökar, vilket
gör att värdet av olika kunskaper och kompetenser också förändras snabbare. Vuxna människor
kommer behöva karriärväxla i allt större omfattning längre upp i åldrarna, utbildas oftare och
tränas mer effektivt mot specifika yrkesroller och förmågor än idag. Färre kommer kunna utbilda
sig för ett helt yrkesliv på en gång och detta visar på vuxen-utbildningens avgörande roll i
framtiden.
Projekt KOBRA skrevs fram 2014 då stora delar av Skandinavien fortfarande höll på att
återhämta sig efter en lågkonjunktur. Under första året i projektet hade ekonomin vänt och
istället gått in i en högkonjunktur. Förutsättningarna ändrades men det blev tydligt att projektets
aktiviteter var lika relevanta. Kompetensbehovet var mycket stort även under högkonjunkturen
där arbetsmarknaden upplevde kompetensbrist med behov av både kompetenshöjning av
befintlig personal och rekrytering.
Rapporten ska bidra till bilden av kompetensbehovet inom besöksnäring och industriteknik i
Västra Götaland och Halland på kort och lång sikt. Rapporten har två perspektiv. Ett är den
kunskap som kompetensmäklarna har insamlat från näringslivet och ett annat är de metoder och
arbetssätt som kompetensmäklarna har använt sig utav.
Rapporten riktar sig i första hand till kompetensmäklarna och andra aktörer inom
kompetensförsörjningsområdet. Rapporten är tänkt att fungera som ett underlag i det fortsatta
arbetet efter KOBRA.
KOBRA är ett projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet.
Uddevalla 5 juni 2018

Rapporten är skriven tillsammans med:
André Essebro och Jenny Linn, Alingsås kommun
Maria Larsson och Jakob Lindahl, Västra Götalandsregionen
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Om projekt KOBRA - KompetensBaserad Regional Analys
Kompetensförsörjning är en stor och gemensam utmaning för både Sverige, Norge och
Danmark. Genom samarbete och utbyte av kunskap över gränserna kan vi bättre möta
framtidens kompetensbehov. KOBRA är ett projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Programmet och arbetar utifrån tre huvudaktiviteter.
● Kompetensmäklare
Kompetensmäklare ska identifiera och förmedla kunskap om kompetens- och
utbildningsbehov genom att vara en länk mellan företag/arbetsliv och
utbildningsanordnare.
● Analys
Underlaget från behovsinventeringen sammanställs och tolkas mot andra satsningar på
lokal, regional och transnationell nivå. Detta kan ske genom analyser, rapporter och
strategier.
● Behovsbaserad utbildning
KOBRA ska testa och utveckla olika utbildningskoncept för att öka
tillgänglighet, flexibilitet och kostnadseffektivitet i behovsbaserad utbildning. Varje svensk
partner ska planera och leverera minst en insats baserad på behov hos företagen och
tillgängliggöra den till andra partners, regionalt och mellan länderna.

Målet och syfte med Kobras analysarbete
Resultatbaserad analys ska förstås som de projektaktiviteter som medverkar till att tillhandahålla
kompetensförsörjning. Aktiviteterna omfattar flera olika analyser som alla ska bidra till en
gemensam bild av kompetensbehoven. Den samlade analysinsatsen syftar till att belysa hur
företagen kan förväntas reagera på framtida utmaningar, och hur detta påverkar framtida
kompetensförsörjningsstrategier. Intentionen är att bidra till en kompletterande bild av den
kunskap som finns om arbetsmarknad, utbildning och näringsliv. Likaså ska de företagsbesök
som görs bidra till att kvalitetssäkra och förbättra möten mellan utbildningssystemet och
näringslivet genom att lärdomar om olika metoder inom företagsbesök testas och sprids.
Synliggörande av kompetensbehov och arbetsmarknadsanalyser inom Öresund-KattegatSkagerrak ökar möjligheten för samarbete över gränserna både inom validering och gemensamma
utbildningsinsatser. Genom olika samarbetsformer kan det skapas hållbara strukturer för att
samla in och tolka kompetensbehov i regionen.

5
Sida 105 av 234

KOBRA:s geografi
KOBRA:s projektpartnerskap innefattar 24 aktörer i Danmark, Norge och Sverige. Projektet
arbetar lokalt och regionalt i regionerna Västra Götaland, Halland, Vestfold och Midtjylland.

Svenska partners1: Nätverk Westum, Lidköpings kommun, Kungsbacka kommun,
Uddevalla kommun, Sotenäs kommun, Campus Varberg, Kunskapsförbundet Väst,
Alingsås kommun, Halmstad kommun, Strömstad kommun, Vuxenutbildningen Borås
stad, Skaraborgs kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund
Danska partners: Th. Langs HF & VUC, Learnmark Horsens, Aarhus Tech,
Uddannelsecenter Holstebro, Herningsholm Erhvervsskole, UddannelsesCenter
Ringkøbing-Skjern, Mercantec, Viden Djurs och Tradium

Norska partners: Arendal kommune, Larvik kommune och NAV Larvik

1

Halmstad och Strömstad kommun avslutade sin medverkan i förtid.
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Rapportens syfte och metod
Syftet med rapporten är att sammanställa och tolka den behovsinventering som
kompetensmäklarna genomfört bland företag. Fokus i rapporten ligger på att redovisa vad
kompetensmäklarnas kartläggning2 visar och jämföra det med andra källor. Analysen ska kunna
fungera som ett underlag för kompetensmäklarnas fortsatta arbete och för att identifiera behov
av kommande kompetensinsatser.
För att kunna besvara syftet har ett frågeformulär skickats ut till kompetensmäklarna och därefter
har två workshops genomförts.3
Föreliggande rapport börjar med att beskriva de aktuella branscherna statistiskt utifrån bland
annat sysselsättning, geografiska skillnader och en beskrivning av de som arbetar inom
branscherna. Därefter presenteras vad kompetensmäklarnas kartläggning har visat och vad andra
källor har att säga om kompetensbehoven inom besöksnäring och industriteknik.

2
3

Kompetensmäklarna har under perioden 2015-09-01 till 2017-08-31 haft över 600 företagskontakter. (se bilaga 4 för företagsenkät).
Frågeformuläret (bilaga 3), skickades till de svenska kompetensmäklarna i projektet. Workshops genomfördes 180130 och 180312.
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Foto: Liselott Schäfer
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Statistik - Västra Götaland och Halland
De två branschområden vars kompetensbehov ska inventeras inom KOBRA är små och
medelstora företag4 inom besöksnäring och industriteknik. I projekt KOBRA har ingen detaljerad
definition gjorts av de två branscherna. När kompetensmäklarna besökt företag i sina kommuner
har de själva till stor del fått definiera vilka företag som hör till de aktuella branscherna.
För att kunna ge en statistisk bakgrundsbild om branscherna har analysgruppen i efterhand
definierat vad som ingår i besöksnäring och industriteknik utifrån SCB:s SNI-koder (Svenskt
näringsgrensindelning). Vilka avgränsningar som är gjorda framgår under respektive bransch.
Avsnittet inleds med att beskriva besöksnäringen i Västra Götaland och Halland för att sedan gå
över till industriteknik.

Besöksnäring
Det finns i dagsläget ingen enhetlig definition av
vilka företag, utifrån SNI-koder, som ska räknas
till besöksnäringen. Definitioner har gjorts i
rapporter från bland annat Region Dalarna5,
Region Halland6, Region Skåne7 och
Tillväxtverket8. I föreliggande rapport har vi valt
att i bakgrundsmaterialet använda oss av samma
definition som Region Halland gjorde i en
rapport från 2014.9 Utifrån denna definition av
besöksnäringen sysselsätter den 48 000 personer
totalt i Västra Götaland och Halland.

Källa: Facebook ”Näringsliv och tillväxt i Uddevalla”

10-249 anställda
Besöksnäringen i Dalarna i siffror 2005-2015, november 2016
6 En statistisk belysning av besöksnäringen i Halland, 2014-10-21 Se bilaga X för aktuella SNI-koder
7 Besöksnäringens framtida kompetensbehov – Förstudie. Region Skåne. April 2016
8 Den svenska besöksnäringen – kompetensförsörjning och kompetensbehov. Tillväxtverket Rapport 0197 (2016)
9 Se bilaga 1
4
5
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Variationer mellan länen av andelen förvärvsarbetande som finns inom besöksnäringen
Andelen sysselsatta inom besöksnäring är 5,0 procent i Västra Götaland och 5,1 procent i
Halland. Gotland har den högsta andelen på 8,6 procent, lägst har Kronoberg och Blekinge.
Tabell 1. Besöksnäringens antal och andel av totala sysselsättningen år 2016
Län

Totalt

Besöksnäring

Andel inom
besöksnäringen

Gotland

27 340

2 350

8,6 %

Jämtland

62 870

4 330

6,9 %

1 225 320

79 250

6,5 %

Dalarna

132 120

7 750

5,9 %

Halland

139 390

7 180

5,1 %

Skåne

588 820

29 750

5,1 %

Västra Götaland

833 950

42 080

5,0 %

Norrbotten

124 500

5 990

4,8 %

Värmland

124 560

5 980

4,8 %

Gävleborg

128 180

6 080

4,7 %

Uppsala

156 660

7 210

4,6 %

Kalmar

110 550

5 250

4,7 %

Västernorrland

115 610

5 030

4,3 %

Örebro

137 190

6 070

4,4 %

Västerbotten

130 060

5 820

4,5 %

Södermanland

116 610

5 110

4,4 %

Östergötland

209 070

8 990

4,3 %

Västmanland

119 190

4 940

4,1 %

Jönköping

177 330

6 530

3,7 %

Blekinge

70 920

2 510

3,5 %

Kronoberg

98 110

3 440

3,5 %

4 828 350

251 620

5,2 %

Stockholm

Riket

Kommentar: Dessa siffror avser samtliga företag oavsett storlek. Siffrorna avser dagbefolkning.
Källa: SCB, rAps-RIS
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Kustkommunerna har högre andel av de förvärvsarbetande i besöksnäringen
I Västra Götaland och Halland är det Strömstad som har högst andel sysselsatta inom
besöksnäringen, drygt 11 procent, följt av Tanum på närmare 8 procent och Lysekil på 7 procent.
Högst andel i Halland har Falkenberg med 7 procent. Lägst andel återfinns i Tranemo, 1,3
procent, följt av Ale, Lilla-Edet, Herrljunga och Hylte på 2 procent.

Figur 1. Andel förvärvsarbetande inom besöksnäringen år 2016 per kommun. Procent
Kommentar: Dessa siffror avser samtliga företag oavsett storlek. Avser de som arbetar i respektive kommun (dagbefolkning).
Källa: SCB, rAps-RIS.
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Stor ökning av sysselsatta inom besöksnäringen
I Västra Götaland och Halland tillsammans har sysselsättningen inom besöksnäringen ökat med
8 400 från 2007 till 2016. Det är en ökning på 21 procent. Störst förändringar i absoluta tal
avseende antalet förvärvsarbetande inom besöksnäringen mellan åren 2007-2016 har inte helt
förvånande skett i Göteborgs Stad, en ökning med 5 700 personer. I procent har Göteborg ökat
med 33. Därefter följer Falkenberg med 470 personer och sedan Varberg, Borås och Mölndal
med drygt 300 personer.
Störst procentuell ökning har skett i Bollebygd med en ökning på 128 procent, motsvarande
närmare 50 personer. Andra kommuner som har både hög procentuell ökning och ökning i antal
är Lidköping och Kungälv. I 12 kommuner har antalet personer sysselsatta inom besöksnäringen
minskat, dock rör det sig om små förändringar. Störst minskning har skett i Ale, en nedgång med
40 procent vilket motsvarar 85 personer. Andra kommuner som har minskat mest procentuellt
sett är Färgelanda, Dals-Ed och Orust.
I Halland har sysselsättningen ökat i alla kommuner, mest i procent i Hylte med 63 procent och
mest i antal i Falkenberg med 470 personer.10
Hotell och restaurang är de största delbranscherna i Västra Götaland och Halland
Totalt arbetade drygt 42 000 personer inom besöksnäringen år 2016 i Västra Götaland, och
restaurang och hotell sysselsätter flest. År 2016 arbetade 26 000 inom hotell och restaurang vilket
motsvarar 62 procent av det totala antalet inom besöksnäringen. Näst störst är sport-, fritids- och
nöjesverksamhet med 20 procent av de sysselsatta totalt. Detta gäller för båda länen. Västra
Götaland har jämfört med Halland en klart högre andel sysselsatta inom teater och artistisk
verksamhet, inom spel och vadhållning samt nöjes- och temaparker.

Figur 2. Andel förvärvsarbetande i 10 största delbranscher inom besöksnäringen i Västra Götaland, 2016.
Kommentar: Siffrorna till vänster avser SNI-koder. Källa: SCB, rAps-RIS

10

SCB, rAps-RIS
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Totalt arbetade drygt 7 000 inom besöksnäringen år 2016 i Halland varav närmare hälften inom
restaurang. Halland har jämfört med Västra Götaland en klart högre andel sysselsatta inom
camping, golfbanor, tävlingsstall och övriga fritids- och nöjesanläggningar.

Figur 3. Andel förvärvsarbetande i 10 största delbranscher inom besöksnäringen i Halland år 2016.
Kommentar: Siffrorna till vänster avser SNI-koder. Källa: SCB, rAps-RIS

Relativt låg utbildningsnivå bland förvärvsarbetande inom besöksnäringen
De flesta som arbetar inom besöksnäringen har gymnasieutbildning som högst. Cirka 35 procent
bland de förvärvsarbetande har en 2-årig gymnasieutbildning som högsta utbildning och
ytterligare cirka 40 procent har en gymnasieutbildning längre än 2 år som högsta utbildning.
Utbildningsnivån är något högre i Västra Götaland än i Halland. Vanligaste
utbildningsinriktningen totalt i de båda länen är bred generell utbildning11, drygt 30 procent, följt
av hotell, restaurang och storhushåll, drygt 10 procent, och företagsekonomi, handel och
administration med 8 procent. Inom den största branschen, restauranger, har närmare 40 procent
en 2-årig gymnasieutbildning som högsta utbildningsnivå och knappt 15 procent som har en
utbildning inom hotell, restaurang och storhushåll.

Figur 4. Andel förvärvsarbetande inom besöksnäringen per utbildningsnivå i Västra Götaland och Halland år
2015. Källa: SCB, Västdatabasen MONA.

11

Bland annat samhällsvetenskaplig, humanistisk och naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet.
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Många unga, främst unga kvinnor, i både Västra Götaland och Halland
Drygt hälften av de förvärvsarbetande inom besöksnäringen är under 35 år i båda länen. I Västra
Götaland är det lika många kvinnor och män medan i Halland är det något fler kvinnor 55
procent. Tidigare studier har visat att även om könsbalansen är relativt jämn inom
besöksnäringen, så är män överrepresenterade på chefstjänster inom branschen.12

Figur 5. Förvärvsarbetande inom besöksnäringen 16-74 år efter kön och ålder, 2015. Västra Götaland
Kommentar: Dessa siffror avser samtliga företag oavsett storlek. Avser de som arbetar i respektive län (dagbefolkning)
Källa: SCB, Västdatabasen MONA.

Figur 6. Förvärvsarbetande inom besöksnäringen 16-74 år efter kön och ålder, 2015. Halland.

Kommentar: Dessa siffror avser samtliga företag oavsett storlek. Avser de som arbetar i respektive län (dagbefolkning)
Källa: SCB, Västdatabasen MONA.

12

Den svenska besöksnäringen – kompetensförsörjning och kompetensbehov. Tillväxtverket Rapport 0197 (2016)
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Arbetsställen inom besöksnäringen i Västra Götaland och Halland
Besöksnäringen är en bransch där det finns många små företag, och de flesta har inga anställda.
Totalt i Västra Götaland och Halland var det närmare 100 företag med fler än 50 anställda, vilket
utgör en halv procent av företagen. År 2015 var antalet arbetsställen i Västra Götaland 15 800
och i Halland 2 90013. Antal arbetsställen för små och medelstora företag var drygt 900 i Västra
Götaland och drygt 160 i Halland.
Tabell 2: Antal arbetsställen fördelade på företagets storlek, besöksnäring 2015

Västra Götaland
Halland

0
anställda

1-9
anställda

10-49
anställda

50-249
anställda

250+
anställda

10 400

4 480

820

80

6

1 840

890

150

12

0

Källa: SCB, rAps-RIS.

Foto: Yvonne Jägerbrand

13

SCB. Med arbetsställe avses varje adress eller fastighet där företaget bedriver verksamhet.
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Kartan visar att flest arbetsställen inom besöksnäringen finns i Hallandskommunerna längs
kusten samt i Göteborg och Borås. För de mindre kommunerna har närheten till kusten eller
Vänern en avgörande betydelse för antalet arbetsställen. Andelen arbetsställen utan någon
anställd är högst i Vara, Ale och Öckerö kommuner. Lägst andel har Tidaholm, Grästorp och
Dals-Ed. Kustkommunerna i Västra Götaland har förhållandevis låg andel enskilda arbetsställen.

Figur 7. Antal arbetsställen inom besöksnäringen år 2016 per kommun inkl. andel arbetsställen med inga
anställda.
Kommentar: ett företag kan ha flera arbetsställen Källa: SCB, rAps-RIS.
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Över hälften av de sysselsatta i besöksnäringen finns i små och medelstora företag, och den
andelen är högre än för alla branscher. I Västra Götaland är andelen inom besöksnäringen 57
procent, jämför med 54 procent totalt i små- och medelstora företag. I Halland är andelen 60
procent i besöksnäringen, jämfört med 55 procent totalt.
Tabell 3: Andel sysselsatta utifrån storlek på företag besöksnäring
<9
anställda

10-249
anställda

250-499
anställda

>500
anställda

Västra Götaland

36 %

57 %

7%

0

Halland

40 %

60 %

0

0

Källa: SCB, rAps-RIS

I Västra Götaland finns det enligt Västra Götalandsregionens företagsdatabas (Bisnode) år 2016
närmare 3 900 verksamma aktiebolag inom besöksnäringen. Omkring 550 av dessa karakteriseras
som små eller medelstora aktiebolag, det vill säga 10-249 anställda.
Hög andel inom besöksnäringen bor och jobbar i samma kommun
Andelen pendlare inom en bransch visar till viss del hur väl matchningen mellan arbetstagare och
arbetsgivare är i geografin. Pendling är ett alternativ till att flytta om det inte finns ett mer
attraktivt arbete på nära håll, och generellt pendlar högutbildade i högre utsträckning. Inom
besöksnäringen är pendlingen lägre än för genomsnittet för alla sysselsatta. I Västra Götaland är
skillnaden större än i Halland. Många jobb inom besöksnäringen som till exempel restaurang
finns i varje kommun, har obekväma arbetstider och ger oftast inte mer i lön för att man pendlar.

Figur 8: Andelen av de sysselsatta i en kommun som pendlar dit över minst en kommungräns år 2016
Källa: SCB, Västdatabasen MONA
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Små och medelstora företag inom besöksnäring
Projektet KOBRA handlar om små och medelstora företag. Den gängse definitionen för dessa är
10 till 249 anställda. I den mer detaljerade statistiken från SCB är definitionen 10 till 199 anställda
och avser år 2015. Därför redovisas kön, ålder och utbildningsnivå för små och medelstora
företag från 10 till 199 anställda, trots att gängse definition är upp till 249.
Antalet (andelen) sysselsatta inom besöksnäringen i små och medelstora företag, 10-199 anställda,
var 2015 i Västra Götaland 21 150 (53 %) och i Halland 3 950 (57 %).
Tabell 4. Andel kvinnor respektive män i små och medelstora företag (10-199) inom besöksnäringen
Västra Götaland

Halland

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Besöksnäring

54,2 %

45,8 %

59,5 %

40,5 %

Samtliga branscher

50,9 %

49,1 %

52,5 %

47,5 %

Källa: SCB, Västdatabasen MONA

Åldersfördelning inom små och medelstora företag i besöksnäringen visar att ungefär hälften är
yngre än 30 år. Samma andel generellt i små och medelstora företag ligger på drygt 20 procent.

Figur 9: Åldersfördelning i små och medelstora företag (10-199) inom besöksnäring
Källa: SCB, Västdatabasen MONA
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Utbildningsnivån för små och medelstora företag inom besöksnäringen är låg jämfört med
genomsnittet för små och medelstora företag generellt, där andelen eftergymnasialt utbildade
ligger på drygt 40 procent i både Halland och Västra Götaland.
Tabell 5: Utbildningsnivå i små och medelstora företag (10-199) inom besöksnäring
Västra Götaland

Halland

Grundskola

17 %

18 %

Gymnasial

58 %

62 %

Eftergymnasial

25 %

20 %

Källa: SCB, rAps-RIS.

Stora kompetensbehov inom besöksnäringen
SCB:s rapport Trender och prognoser 2017 presenterar långsiktiga prognoser över tillgång och
efterfrågan på arbetskraft för olika utbildningsgrupper. I den senaste prognosen från år 2017
konstaterar SCB att många arbetsgivare bedömer att det råder en brist på gymnasialt
nyutexaminerade från restaurang- och livsmedelsutbildningen. SCB bedömer att det finns en risk
för fortsatt brist på utbildade inom restaurang och livsmedel under prognosperioden fram till år
2035. Det beror främst på att hotell- och restaurangbranschen väntas växa. Samtidigt vet vi att
arbetslösheten är relativt stor bland restaurangutbildade och att många arbetar inom yrken som
inte bedöms vara matchade med utbildningen.
I hela riket var förvärvsgraden 77 procent år 2015 men den matchade förvärvsgraden var endast
40 procent. Detta innebar att år 2015 arbetade närmare 27 000 restaurang- och
livsmedelsutbildade med yrken som inte alls matchade deras utbildning.14 För Västra Götaland
och Halland var förvärvsgraden 77 respektive 81 procent och den matchade förvärvsgraden 39
respektive 40 procent.
I absoluta tal innebär det att år 2015 fanns det i Västra Götaland 4700 förvärvsarbetande
personer som arbetade med ett yrke var inriktning inte alls överensstämmer med utbildningen, i
Halland var siffran drygt 1 000 personer. SCB konstaterar att det kan finnas flera skäl till att
arbetsgivare kan uppleva en brist samtidigt som arbetslösheten är relativt stor, men om dessa
arbetslösa eller de som valt andra yrken inte längre står till arbetsmarknadens förfogande kommer
den prognostiserade bristen bli ännu större.

14

SCB, Regionala matchningsindikatorer
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Många med en restaurang- och livsmedelsutbildning på gymnasial nivå arbetar med yrken som
har en helt eller delvis annan inriktning än utbildning i både Västra Götaland och i Halland.
Tabell 6. Matchning anställda 20-64 år med restaurang- och livsmedelsutbildning. Västra Götaland, antal år
2015.
Inriktning stämmer
inte med yrket

Inriktning stämmer
delvis med yrket

Inriktning stämmer
helt med yrket

4 680

700

5 900

För hög utbildningsnivå

0

0

0

För låg utbildningsnivå

340

60

40

Rätt utbildningsnivå

Källa: SCB, Regionala matchningsindikatorer, E4 Kommentar: Orange innebär ej matchad, ljusgrön innebär delvis matchad
och mörkgrön innebär helt matchad.

Tabell 7. Matchning anställda 20-64 år med restaurang- och livsmedelsutbildning. Halland, antal år 2015.
Inriktning stämmer
inte med yrket

Inriktning stämmer
delvis med yrket

Inriktning stämmer
helt med yrket

1 040

170

1 260

För hög utbildningsnivå

0

0

0

För låg utbildningsnivå

60

10

15

Rätt utbildningsnivå

Källa: SCB, Regionala matchningsindikatorer, E4 Kommentar: Orange innebär ej matchad, ljusgrön innebär delvis matchad
och mörkgrön innebär helt matchad.
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Framtidens besöksnäring ─ unikt, personligt och lokalt
I Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknadsutsikterna år 2018 konstateras att en
förbättrad konjunktur för turism i kombination med en växande befolkning gör att många får
anställning inom den privata tjänstesektorn.15
Tillväxtverket beställde år 2016 en rapport om kompetensförsörjning och kompetensbehov i den
svenska besöksnäringen. I denna rapport konstaterade man bland annat att ”… det finns stora behov
av yrkesutbildad och erfaren personal generellt sett inom besöksnäringen. Yrkesgrupper inom hotell och restaurang
sticker ut extra mycket, framför allt vad gäller kockar, övrig köks- och restaurangpersonal, servis samt
receptionister. Erfaren personal som byggt upp yrkesspecifik och generell kompetens under flera år som
yrkesverksamma i näringen sticker ut som ett generellt behov. Omsättningen på personal i besöksnäringen är hög
och en stor andel av dem som är verksamma i branschen är unga.”16
De konstaterades även att många småföretag har behov av ökad generell kompetens vad gäller att
driva och utveckla företaget och verksamheten.
Det är ovanligt att personer som har utbildat sig inom turism faktiskt arbetar inom näringen. Det
visar en avhandling som gjorts vid Umeå universitet 2017 av Kajsa Åberg17. Detta ligger i linje
med vad tabell 6 och 7 visar för restaurang och livsmedelsutbildade. Dessutom återfinns de flesta
med en turismutbildning i landets mest tätbefolkade regioner medan kommuner med störst andel
turismarbeten finns i glesare befolkade delar.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2017 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN - Prognos för arbetsmarknaden 2018. Arbetsförmedlingen (2017)
Den svenska besöksnäringen – kompetensförsörjning och kompetensbehov. s.7 Tillväxtverket Rapport 0197 (2016)
17 “Anyone could do that” – Nordic perspectives on competence in tourism Kajsa G. Åberg, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå
universitet.
15
16
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OECD beskriver turism som en av de största och snabbast växande branscherna i
världsekonomin18. Branschen befinner sig också i en snabb förändring, skapad av megatrender
som digitalisering, klimatförändringar och förändringar i demografin. Den globala turismen har
stadigt växt i över 60 år trots globala ekonomiska kriser, geopolitiska osäkerheter,
naturkatastrofer och terroristattacker. OECD bedömer att denna trend kommer fortsätta med en
genomsnittlig tillväxt på 3,3 procent fram till år 2030. Den internationella turismen växer
framförallt från Kina och andra asiatiska länder. Turistbranschen är arbetskraftsintensiv och
skapar jobb för människor med olika kompetens. Hotell och restaurang växer snabbast, med 45
procent globalt senaste 20 åren.
Sveriges största utmaningar inom turistbranschen beskriver OECD som kompetens, tillgänglighet
och transport, lönsamhet och utveckling av tjänster men också vår säsongsvariation och ett
hållbarhetsperspektiv. FN deklaration om 2017 som det internationella året för utveckling av
hållbar turism har satt den frågan högt upp på agendan. OECD har identifierat 4 megatrender
som sannolikt kommer ha störst påverkan på turismens utveckling fram till 2040. Dessa är ökade
krav från besökare, tillväxt inom hållbar turism, möjliggörande teknologier samt rese-mobilitet.
Utifrån dessa megatrender är det en utmaning med brist på arbetskraft och behovet av delvis nya
kompetenser inom branschen. Branschen kommer att genomgå en stor transformation. Andra
trender inom turistbranschen generellt är att koppling
till de naturliga och kulturella tillgångar som finns
lokalt stärks. Turism handlar mer och mer om hälsa
och välbefinnande, event, upplevelser och turism
relaterat till arbetslivet.

18

OECD (2018) OECD Tourism Trends and Policies 2018, OECD Publishing, Paris.
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Industriteknik
Industriteknik är i denna rapport definierat som hela Tillverkning SNI 10-33 plus SNI-kod
71.122 tekniska konsultbyråer inom industriteknik. Tillverkning omfattar allt ifrån beredning av
matvaror till tillverkning av delar till flygplan. Utifrån denna definition av industriteknik
sysselsätter den direkt i Västra Götaland och Halland knappt 142 000 personer.
Variationer mellan länen av andelen förvärvsarbetande som finns inom industriteknik
Andelen sysselsatta inom industriteknik är 15,4 procent i Västra Götaland och 12,1 procent i
Halland. Jönköpings län har högst och Stockholm har lägst.
Tabell 8. Industritekniks andel av totala sysselsättningen år 2016
Län

Totalt

Industriteknik

Andel inom
industriteknik

Jönköping

177 330

40 470

23 %

Västmanland

119 190

22 770

19 %

Kronoberg

98 110

17 860

18 %

Blekinge

70 920

11 890

17 %

Kalmar

110 550

19 330

17 %

Gävleborg

128 180

20 160

16 %

Dalarna

132 120

20 500

16 %

Västra Götaland

833 950

126 600

15 %

Östergötland

209 070

30 270

14 %

Södermanland

116 610

16 850

14 %

Värmland

124 560

18 550

15 %

Örebro

137 190

20 350

15 %

Västernorrland

115 610

14 390

12 %

Halland

139 390

16 580

12 %

Västerbotten

130 060

15 620

12 %

Skåne

588 820

60 750

10 %

Norrbotten

124 500

16 210

13 %

Uppsala

156 660

12 380

8%

Jämtland

62 870

4 890

8%

Gotland

27 340

1 830

7%

Stockholm

1 225 320

67 070

5%

Riket

4 828 350

576 750

12 %

Kommentar: Dessa siffror avser samtliga företag oavsett storlek. Siffrorna avser dagbefolkning.
Källa: SCB, rAps-RIS
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Många små kommuner har hög andel förvärvsarbetande inom industriteknik
I Västra Götaland och Halland är det Götene som har högst andel sysselsatta inom
industriteknik, med 45 procent, följt av Tranemo med 43 procent. Högst andel i Halland har
Hylte med 37 procent. Lägst andel återfinns i Strömstad med 4 procent och Grästorp med 5
procent. Lägsta andelen i Halland har Kungsbacka på 7 procent.

Figur 10. Andel förvärvsarbetande inom industriteknik år 2016 per kommun. Procent

Kommentar: Dessa siffror avser samtliga företag oavsett storlek. Avser de som arbetar i respektive kommun (dagbefolkning).
Källa: SCB, rAps-RIS.
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Stadig minskning av sysselsatta inom industriteknik
I Västra Götaland och Halland tillsammans har sysselsättningen inom industriteknik minskat med
27 000 från 2007 till 2016. Det är en minskning på 16 procent. Delar av minskning beror på det
pågående skiftet med ökad andel tjänsteföretag i branschen med fler konsulter.
Störst ökning i både absoluta tal och i procent avseende antalet förvärvsarbetande inom
industriteknik mellan åren 2007-2016 har skett i Härryda med en ökning på 53 procent och
Öckerö med 38 procent. Förutom dessa är det enbart i Tjörn och Lerum som sysselsättningen
har ökat. I resterande kommuner i både Halland och Västra Götaland har sysselsättningen
minskat inom industriteknik. I Halland har Varberg och Falkenberg har den lägsta minskningen.

Den största minskningen i absoluta tal har inte helt förvånande skett i Trollhättan, 4 500 färre
bland annat med anledning av Saabs nedläggning. Sedan 2007 är det närmare en halvering. I
Halmstad har sysselsättningen minskat med 1 700. Andra orter där sysselsättningen har minskat
med runt 1 000 sysselsatta är Uddevalla, Vänersborg, Borås och Lidköping. Sysselsättningen i
Göteborg har i antal minskat ungefär lika mycket som Uddevalla men i andel är det bara 2
procent i Göteborg och 44 procent i Uddevalla.
Störst procentuell minskning har skett i Strömstad med 56 procent, motsvarande 330 personer.
Därefter följer Mellerud, Dals-Ed, Grästorp, Trollhättan, Tanum och Tibro med hög procentuell
minskning av sysselsatta. I Halland är det Halmstad som har den högsta procentuella
minskningen på 26 procent, följt av Hylte med en 25-procentig minskning.19

19

SCB, rAps-RIS
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I Västra Götaland tillverkas fordon och i Halland basvaror
Tillverkning av transportmedel är den dominerande delbranschen i Västra Götaland och där finns
en tredjedel av de sysselsatta. Andra större branscher är tillverkning av datorer, elektronik, optik,
el mm. samt framställning av livsmedel, drycker och tobak. Totalt arbetade drygt 126 000 inom
industriteknik år 2016 i Västra Götaland.

Figur 11. Andel förvärvsarbetande i delbranscherna inom industriteknik i Västra Götaland år 2016.
Kommentar: Numren avser SNI-koder. Källa: SCB, rAps-RIS

I Halland dominerar två delbranscher, framställning av livsmedel, drycker, tobak samt tillverkning
av metallvaror. Två delbranscher är relaterade till skogen och har tillsammans en andel på 19
procent (U05 och U06). Totalt arbetade 16 500 inom industriteknik år 2016 i Halland.

Figur 12. Andel förvärvsarbetande i delbranscherna inom industriteknik i Halland år 2016.
Kommentar: Numren avser SNI-koder. Källa: SCB, rAps-RIS
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Relativt låg utbildningsnivå bland förvärvsarbetande inom industriteknik
I Västra Götaland har 37 procent av de förvärvsarbetande inom industriteknik som högst en 2årig gymnasieutbildning. I Halland är andelen 47 procent.
Utbildningsnivån inom industriteknik är högre i Västra Götaland än i Halland. I Västra Götaland
har 22 procent eftergymnasial utbildning som är längre än tre år. I Halland är samma siffra 10
procent.

Figur 13. Andel förvärvsarbetande inom industriteknik per utbildningsnivå. Västra Götaland och Halland år
2015.
Källa: SCB, Västdatabasen MONA.
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Många män i både Västra Götaland och Halland
Andelen män i medelålder är hög inom industriteknik. I Västra Götaland är det mönstret
tydligare än i Halland. Andelen män är betydligt högre än andelen kvinnor, som är ungefär en
fjärdedel. Även hos kvinnor är det många i medelålder.

Figur 14. Förvärvsarbetande inom industriteknik 16-74 år efter kön och ålder, 2015. Västra Götaland
Kommentar: Dessa siffror avser samtliga företag oavsett storlek. Avser de som arbetar i respektive län (dagbefolkning)
Källa: SCB, Västdatabasen MONA.

Även i Halland är det en högre andel i medelålder som arbetar inom industriteknik, även om det
inte är lika distinkt som i Västra Götaland. De yngre utgör en större andel än i Västra Götaland.
Männen dominerar i sektorn, andelen kvinnor är 24 procent.

Figur 15. Förvärvsarbetande inom industriteknik 16-74 år efter kön och ålder, 2015. Halland.
Kommentar: Dessa siffror avser samtliga företag oavsett storlek. Avser de som arbetar i respektive län (dagbefolkning)
Källa: SCB, Västdatabasen MONA.
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Arbetsställen inom industriteknik i Västra Götaland och Halland
Inom industriteknik är det generellt sett färre arbetsställen och det är betydligt vanligare med
arbetsställen som har många sysselsatta (jämför med besöksnäringen där det är fler arbetsställen
men med en tredjedel så många sysselsatta). Totalt var antalet arbetsställen 2015 inom
industriteknik 11500 i Västra Götaland och 2300 i Halland20.
Tabell 9. Antal arbetsställen fördelat på företagets storlek, industriteknik 2015
0
anställda

1-9
anställda

10-49
anställda

50-249
anställda

250+
anställda

Västra Götaland

6 550

3 480

1 070

300

55

Halland

1 240

720

230

60

7

Källa: SCB, rAps-RIS

20

SCB. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet.
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Figur 15 visar att flest arbetsställen inom industriteknik finns i Göteborg, Borås, Kungsbacka och
Halmstad. Andelen arbetsställen utan någon anställd är högst i Dals-Ed, Mellerud och Strömstad
kommuner. Lägst andel har Töreboda, Mölndal och Gullspång. Hallandskommunerna har
förhållandevis lägre andel enskilda arbetsställen än Västra Götaland.

Figur 16. Antal arbetsställen inom industriteknik år 2016 per kommun inkl. andel i arbetsställen med inga
anställda.
Kommentar: ett företag kan ha flera arbetsställen Källa: SCB, rAps-RIS.
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Andelen sysselsatta i små och medelstora21 företag är 54 procent i Västra Götaland och andelen
inom industriteknik är 42 procent. I Halland är andelen 55 procent för alla branscher och 67
procent inom industriteknik22. I Västra Götaland är en hög andel av de sysselsatta anställda i stora
företag medan det i Halland är en hög andel i små och medelstora företag.
Tabell 10. Andel sysselsatta utifrån storlek på företag industriteknik
<9
anställda

10-249
anställda

250-499
anställda

>500
anställda

Västra Götaland

12 %

42 %

10 %

36 %

Halland

18 %

67 %

18 %

3%

Källa: SCB, rAps-RIS

I Västra Götaland fanns det enligt Västra Götalandsregionens företagsdatabas (Bisnode) år 2016
närmare 7500 verksamma aktiebolag inom industriteknik. Drygt 1 100 av dessa karakteriseras
som små eller medelstora aktiebolag, det vill säga 10-249 anställda.
Pendlingen inom industriteknik är lägre än genomsnittet för alla sysselsatta
Andelen pendlare inom en bransch visar till viss del hur väl matchningen mellan arbetstagare och
arbetsgivare är i geografin. Pendling är ett alternativ till att flytta om det inte finns ett mer
attraktivt arbete på nära håll, och generellt pendlar högutbildade i högre utsträckning. Inom
industriteknik är pendlingen lägre än för genomsnittet för alla sysselsatta. I Västra Götaland
pendlar 42 procent av de sysselsatta inom industriteknik jämfört med 54 procent av alla
sysselsatta. I Halland är andelen som pendlar betydligt lägre, 22 procent inom industriteknik
jämfört med 28 procent för alla sysselsatta.

Figur 17 Andelen av de sysselsatta i en kommun som pendlar dit över minst en kommungräns år 2016
Källa: SCB, Västdatabasen MONA

21
22

10-249 sysselsatta
SCB, rAps-RIS
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Små och medelstora företag inom industriteknik
Projektet KOBRA handlar om små och medelstora företag. Den gängse definitionen för dessa är
10 till 249 anställda. I den mer detaljerade statistiken från SCB är definitionen 10 till 199 anställda
och avser år 2015. Därför redovisas kön, ålder och utbildningsnivå för små och medelstora
företag från 10 till 199 anställda, trots att gängse definition är upp till 249.
Antalet (andelen) sysselsatta inom industriteknik i små och medelstora företag, 10-199 anställda,
var 2015 i Västra Götaland 52 550 (43 procent) och i Halland 10 450 (64 procent).
Tabell 11. Andel kvinnor respektive män i små och medelstora företag (10-199) inom industriteknik
Västra Götaland

Halland

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Industriteknik

23,0 %

77,0 %

24,7 %

75,3 %

Samtliga branscher

50,9 %

49,1 %

52,5 %

47,5 %

Källa: SCB, rAps-RIS

Åldersfördelning inom små och medelstora företag i industriteknik visar en ökad andel 40-50
åringar men det är trots allt en relativt jämn fördelning mellan åldersgrupperna. Jämfört med hur
det ser ut generellt i små och medelstora företag har industriteknik en högre andel bland de i
medelåldern och en lägre av de yngsta.

Figur 18: Åldersfördelning i små och medelstora företag (10-199) inom industriteknik
Källa: SCB, Mona-databasen
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Utbildningsnivån för små och medelstora företag inom industriteknik är låg jämfört med
genomsnittet för små och medelstora företag generellt, där andelen eftergymnasialt utbildade
ligger på drygt 40 procent i både Halland och Västra Götaland.
Tabell 12. Utbildningsnivå i små och medelstora företag (10-199) inom industriteknik
Västra Götaland

Halland

Grundskola

15 %

18 %

Gymnasial

56 %

62 %

Eftergymnasial

29 %

20 %

Källa: SCB, Västdatabasen MONA

Stora och varierade behov inom industriteknik
SCB rapport Trender och prognoser 2017 presenterar långsiktiga prognoser över tillgång och
efterfrågan på arbetskraft för olika utbildningsgrupper. I den senaste prognosen från år 2017
konstaterar SCB att det är en tilltagande brist på personer med yrkesförberedande
gymnasieutbildning inom teknik och tillverkning. Även om efterfrågan beräknas minska på sikt
kommer stora pensionsavgångar inom kort. För civil- och högskoleingenjörer spår SCB en balans
mellan tillgång och efterfrågan på sikt. Datautbildade beräknas vara kraftigt efterfrågade23.
I hela riket var förvärvsgraden24 87 procent för gymnasieingenjörer år 2015 men den matchade
förvärvsgraden25 var 52 procent.26 För Västra Götaland och Halland var förvärvsgraden 88
respektive 87 procent och den matchade förvärvsgraden 52 respektive 55 procent. I antal är det 8
100 i Västra Götaland och 1 600 i Halland som inte arbetar som gymnasieingenjörer.
Närmare 80 procent av alla med gymnasieingenjörsutbildning i både Västra Götaland och
Halland har ett yrke som stämmer med utbildningens inriktning. En relativt hög andel har dock
för låg nivå på utbildningen.
Tabell 13. Matchning anställda 20-64 år med gymnasieingenjörsutbildning. Västra Götaland, antal år 2015.
Inriktning stämmer
inte med yrket

Inriktning stämmer
delvis med yrket

Inriktning stämmer
helt med yrket

1 410

615

8 140

För hög utbildningsnivå

70

0

0

För låg utbildningsnivå

340

425

2 650

Rätt utbildningsnivå

Källa: SCB, Regionala matchningsindikatorer, E4 Kommentar: Orange innebär ej matchad, ljusgrön innebär delvis matchad och
mörkgrön innebär helt matchad.

SCB Trender och Prognoser 2017
Kvoten mellan sysselsatt dagbefolkning och befolkning i arbetsför ålder
25 Andelen som arbetar i yrken som matchar utbildningen
26 SCB, Regionala matchningsindikatorer
23
24
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Tabell 14. Matchning anställda 20-64 år med gymnasieingenjörsutbildning. Halland, antal år 2015.
Inriktning stämmer
inte med yrket

Inriktning stämmer
delvis med yrket

Inriktning stämmer
helt med yrket

Rätt utbildningsnivå

250

130

1 590

För hög utbildningsnivå

15

0

0

För låg utbildningsnivå

60

90

410

Källa: SCB, Regionala matchningsindikatorer, E4 Kommentar: Orange innebär ej matchad, ljusgrön innebär delvis matchad och
mörkgrön innebär helt matchad.

För personer med industriutbildning på gymnasienivå är förvärvsgraden 76 i Västra Götaland och
80 i Halland. Den matchade förvärvsgraden ligger på 48 respektive 53. I antal är det 12 700 i
Västra Götaland och 2 500 i Halland som har industriutbildning men som arbetar med något
annat yrke.
Personer med yrkesförberedande gymnasial industriutbildning har sämre matchning mellan
utbildning och yrke än gymnasieingenjörer. Helt matchat är det 66 procent i Halland och 62
procent i Västra Götaland. I Västra Götaland är det en något sämre matchning än i Halland.
Tabell 15. Matchning anställda 20-64 år med industriutbildning, gymnasial nivå. Västra Götaland,
antal år 2015.
Inriktning stämmer
inte med yrket

Inriktning stämmer
delvis med yrket

Inriktning stämmer
helt med yrket

3 110

3 475

12 610

För hög utbildningsnivå

0

0

0

För låg utbildningsnivå

525

295

170

Rätt utbildningsnivå

Källa: SCB, Regionala matchningsindikatorer, E4 Kommentar: Orange innebär ej matchad, ljusgrön innebär delvis matchad och
mörkgrön innebär helt matchad.

Tabell 16. Matchning anställda 20-64 år med industriutbildning, gymnasial nivå. Halland, antal år 2015.
Inriktning stämmer
inte med yrket

Inriktning stämmer
delvis med yrket

Inriktning stämmer
helt med yrket

500

610

2 515

För hög utbildningsnivå

0

0

0

För låg utbildningsnivå

80

50

30

Rätt utbildningsnivå

Källa: SCB, Regionala matchningsindikatorer, E4 Kommentar: Orange innebär ej matchad, ljusgrön innebär delvis matchad och
mörkgrön innebär helt matchad.
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Framtidens industri ─ automatisering, digitalisering och robotisering
När vi pratar kompetensbehov inom industriteknik måste vi ha med oss att det blir allt svårare att
definiera tillverkningsindustri i relation till andra delar av ekonomin, inte minst servicesektorn.
Studier visar att det finns en stark ”kompetensintegration” mellan sektorerna.27
Trendmässigt ser vi att antalet anställda inom tillverkningsindustrin minskar, men att detta
generellt sett kompenseras av en ökning av anställda inom företagstjänster. Detta innebär att vi
inte kan prata om någon generell avindustrialisering utan snarare som en del i en fortsatt
strukturomvandlingsprocess.
Sedan 1990-talet ser vi också en förskjutning av sammansättningen av kompetens inom
tillverkningsindustrin. Andelen högskoleutbildade inom tillverkningsindustrin ökar kraftigt, både
inom den högteknologiska och den mer lågteknologiska industrin. Det finns dock regionala
skillnader både vad gäller utvecklingen av yrken och utbildningsnivåer.28
Det mesta tyder dock på att andelen högutbildade kommer att öka och att kompetenskraven
kommer att höjas inom tillverkningsindustrin. Data pekar mot att fler personer med olika
specialistkompetenser behövs vilket ställer krav på samverkan. Gränserna mellan olika
yrkesgrupper blir då mindre klara. Författarna till ovanstående citerade rapport konstaterar i slutet
av rapporten:29
”I litteraturen om framtidens kompetensbehov, liksom i litteraturen kring produktionens
automatisering, lyfts ofta vikten av kompetensutveckling under arbetslivet fram. Vi instämmer i
betoningen av detta i den framtida ekonomin. Men vem tar kostnaden för omfattande uppgraderingar,
och hur ser incitamentsstrukturen ut?”

Kompetenslandskapets omvandling mot industri 4.0 - Långsiktiga perspektiv på kompetensbehovet inom industri och industrinära tjänster i Västra Götaland s. 77.
Martin Henning, Joakim Boström Elias, Johan Jakobsson och Fredrik Lavén Centrum för regional analys, Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet i samarbete med Västra Götalandsregionen. (2017)
28 Op.cit.s.78
29 Op.cit.s.80
27
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Kompetensmäklarnas arbete - besöksnäring och industriteknik
Många olika metoder och grader av struktur har använts av kompetensmäklarna hos projektets
olika partners. Det framgår av svaren på de frågor Analysgruppen ställt till alla svenska partners
kompetensmäklare i oktober 201730. De flesta partners svarade och bidrog till det gemensamma
resultatet i projektet. Precis som i projekt KOBRA i stort, så varierade svaren och hur
kompetensmäklare/partners arbetat med att besvara frågeformuläret, utifrån de förutsättningar,
roller och resurser de haft till sitt förfogande.
Svaren har handlat om antal företagsbesök, arbetssätt, resultat, lärdomar och behov. Metoderna
har troligen varit mer strukturerade, även om alla inte beskrivit detta i svaren. Beskrivningarna
gjordes ofta som konstateranden och reflektioner snarare än resultat i form av t.ex.
kompetensbehov.

30

Frågeformuläret till Kompetensmäklarna i oktober 2017 finns som helhet i bilaga 3
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Sammanställningen är indelad i fem delar;
1. Antal företagsbesök, branscher och urval
2. Arbetssätt, resultat och lärdomar
3. Inhämtning och användning av kunskap
4. Tips på aktörer, arenor & andra informationskällor
5. Företagens kompetensbehov utifrån SeQF referensram för kvalifikationer
1. Antal företagsbesök, branscher och urval
Kompetensmäklarna har fått ange hur många företagsbesök de har gjort, vilka branscher
företagen tillhör samt hur urval av företag har skett.
2. Arbetssätt, resultat och lärdomar
Kompetensmäklarna har kortfattat sammanfattat hur de gått tillväga och de viktigaste resultat och
lärdomar de fått genom att använda företagsbesök och andra arbetssätt. Beskrivningarna av deras
arbete för att involvera företag och andra aktörer i att få fram kompetensbehov utgår därför från
arbetssätt, resultat och lärdomar med följande indelning;
● Företagsbesök
● Nätverksträff
● Workshop
● Branschråd
● Delta på andras arrangemang
● Telefonintervju
● Intervju med Branschorganisationer
● Digitala enkätundersökningar
3. Inhämtning och användning av kunskap
Kompetensmäklaren har på olika sätt inhämtat och använt kunskap för att utveckla dialogen med
företaget om företagets verksamhet, utmaningar och möjligheter med fokus på kompetensbehov.
Beskrivningen av deras arbete är indelad i kunskap om;
● utbildning
● näringslivet
● branschen & omvärlden
● yrken & kompetenser
4. Tips på aktörer, arenor & andra informationskällor
Flera aktörer finns med i kompetensmäklarens beskrivningar. Många har använts i deras
kontakter, medan andra är tips på kontakter. Det handlar t.ex. om branschorganisationer,
näringslivsorganisationer och myndigheter men också om rapporter och statistik. Exempel på
dessa finns listade under denna rubrik.
5. Företagens kompetensbehov utifrån SeQF referensram för kvalifikationer
De kompetensbehov som på olika sätt framkommit tidigare under projektet och som beskrivits i
frågeformulären (bilaga 3), har bearbetats utifrån SeQF under två workshops.
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1. Antal företagsbesök, branscher och urval
Hur många och vilka företag har kompetensmäklarna besökt inom besöksnäring och
industriteknik?
Kompetensmäklarna har uppgett att 268 företagsbesök har gjorts inom besöksnäringen och 338
företagsbesök inom industriteknik, med totalt över 600 företagsbesök. Det som tydligt framkom i
undersökningen var att kompetensmäklarna definierade ”företagsbesök” olika. En del har utgått
ifrån den strikta definitionen där kompetensmäklaren gör ett fysiskt besök hos ett företag. Andra
har även inkluderat nätverksträffar, telefonkontakter och mailkonversationer.
Att definitionen ”företagsbesök” varierar är förståeligt då projektet inte har lagt någon stor kraft
på att sätta en specifik form för ”företagsbesök”. Det har snarare styrts utifrån enskilda partners
arbetssätt och definition.
Kompetensmäklarna har besökt flera kategorier av företag. I den företagsenkät som ursprungligen var tänkt att användas vid företagsbesöken (bilaga 4) var ett visst antal branscher
specificerade utifrån VISITA – Svensk besöksnärings branschindelning och en egen kategorisering inom industriteknik. Fördelningen av företagsbesöken utifrån bransch ses i tabell 17.
Tabell 17: Fördelning av företagsbesök utifrån bransch
Besöksnäring
Varuhandel
Restaurang/café
Hotell
Rekreation/aktiviteter
Event
Kultur
Transporter
Camping
Annan
Övrig logi
Industriteknik
Bygg
Möbler och inredning
Mekanisk verkstadsindustri
Maskiner, fordon och transport
Energi
Tjänster och stöd
Data och elektronikindustri
Stål, metall och metallvaror
Livsmedel
Trä och pappersvaror
Plast och gummi
Annan
Kemi och läkemedel

Antal besök
76
53
27
26
18
13
12
8
8
7
Antal besök
16
81
51
45
22
21
14
10
6
5
3
3
2
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En viktig notering är att inte alla kompetensmäklare brutit ned sina företagsbesök per bransch.
För de som redovisat sina besök per bransch finns en variation över hur branschindelningen
hanterats. Vissa har valt en branschkategori per företagsbesök medan andra har valt flera
branschkategorier för samma företagsbesök i de fall man sett att flera branscher återfinns hos
företaget. Fördelningen ger dock en indikation på att vissa branscher har varit mer
återkommande representerade hos partnerna i KOBRA. Alla kompetensmäklare som angett svar
på branschfördelning har inom besöksnäring besökt företag inom ”Hotell” och
”Restaurang/café”. De flesta har även besökt företag inom ”Camping”, ”Event” och
”Varuhandel”. Motsvarande för industriteknik är att de flesta har besökt ”Maskiner, fordon och
transport” och ”Mekanisk verkstadsindustri”, följt av ”Bygg”, ”Data och elektroindustri” och
”Tjänster och stöd”.
Urval av företag
Hur urvalet gjorts av företag som kompetensmäklaren har besökt eller kontaktat på annat vis,
varierar mellan partners och mellan besöksnäring och industriteknik. Variationen är begriplig då
projekt KOBRA inte haft några specifika riktlinjer för urval, till förmån för partners och
kompetensmäklarnas egna förhållningssätt.
Fyra mönster i hur urval av företag har gjorts framträder huvudsakligen utifrån svaren i
frågeformuläret. De tre översta punkterna gäller både besöksnäring och industriteknik medan den
fjärde “Ingen uttalad strategi” endast förekommer hos besöksnäringen:
● Kontakt med befintliga strukturer/nyckelpersoner
● Urval gjort utifrån en genomtänkt strategi
● Befintliga relationer som kompetensmäklaren innehar
● Ingen uttalad strategi
När det kommer till besöksnäringen så har nästan alla svenska kompetensmäklare i KOBRA
använt och uppvaktat befintliga strukturer och nyckelpersoner (näringslivsutvecklare, turistchefer,
destinationsbolag, branschråd etc.) som ingångar att komma i kontakt med företag. Sedan varierar
det hur man valt att göra urvalet. Några har haft en uttalad strategi bakom sitt urval utifrån
uppsatta kriterier på de företag man vill besöka och få in behov ifrån, medan andra snarare valt
att utgå ifrån egna kontakter och befintliga relationer som kompetensmäklaren har med
branschen. Några har uppgett att de inte har någon specifik strategi utan gjort besöken utifrån ett
brett perspektiv utan inledande avgränsningar. Men det öppna förhållningssättet verkar sedan ha
gett upphov till strategiska inriktningar utifrån resultat från besöken.
Inom industriteknik har däremot alla parter som svarat haft någon form av strategi i hur de gjort
urvalet av företag att besöka. En del har tydligt fokuserat på branschinriktning/delbranscher
medan andra utgått ifrån storlek på företagen eller strategiskt kontaktskapande för den egna
organisationen. Även för industriteknik är kompetensmäklarens egna/befintliga kontakter viktiga,
om än inte lika tydligt som det uppgavs inom besöksnäringsbranschen. Uppvaktning av
nyckelpersoner och kontakt med befintliga strukturer är en tydlig ingång för flera i att komma i
kontakt med företag. Som exempel nämns nätverk, branschråd, andra projekt och enheter inom
kommunen. Några har uppgett att de inte har haft någon uttalad strategi, men även dessa har
angett hur de arbetat utifrån ett genomtänkt förhållningssätt. Exempelvis genom att låta några
breda företagsbesök ge upphov till behov som sedan följs genom att kontakta en viss nisch av
företag.
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2. Arbetsmetod, resultat och lärdomar
Kompetensmäklarna har gått tillväga på liknande sätt inom de båda branscherna besöksnäring
och industriteknik. Deras beskrivningar sammanfattas här i ett antal punkter.
Företagsbesök som arbetsmetod
För att involvera företag och andra aktörer i att få fram kompetensbehov har kompetensmäklarna
använt sig av företagsbesök. Projektets olika partners har arbetat och genomfört företagsbesöken
på många olika sätt. En framgångsrik modell är att dela in arbetet i tre faser – före, under och
efter besöket;
● FÖRE: förberedelser innan besöket – urval, kontakt & tidsbokning, information
● UNDER: genomförande av besöket – inledning, frågor, avslut
● EFTER: uppföljning av besöket – efterarbete, återkoppling, håll kontakten,
kompetenserbjudanden
Andra exempel på arbetssätt och genomförande är;
● Urval av företag utifrån olika kriterier
● Intervjumallar skapade som samtalsstöd utifrån framtagen företagsenkät inom KOBRA
● Uppsökande besök för behovsinventering och dialog med specifikt företag som
komplement till information från andra kanaler
● Besök av kompetensmäklare, turistinformatörer och kommunikatörer för att lära mer om
verksamhet och föra dialog om kompetensförsörjningsfrågor
● Branschråd som etablerad kontaktyta för diskussion av kompetensförsörjningsfrågor
● Företagsbesök i andra former – programråd, telefonkontakt, frukostklubb,
framtidsforum, turismdag, dialogforum och projektform
Andra viktiga faktorer som beskrivs när det gäller företagsbesök är;
● Förståelse för företagen
● Relationsbyggande möte
● Samarbete externt
● Förbättra företagsklimatet
● Koppling till pågående utbildningar
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Resultat och lärdomar
De resultat kompetensmäklaren beskrivit sammanfattas i följande punkter;
● Underlag för företagens kompetensbehov
● Behov kring tillväxt, export och finansiering förs vidare till företagsstödjande
samarbetsparter
● Kompetensförsörjningsfrågor från företagsbesöken överförs till gymnasie- och
vuxenutbildningen
● Kunskap från företagsbesöken resulterar i information till berörda tjänstemän och
förvaltningar
● Goda relationer
● Matchningar mot företagsstödjande organisationer
● Matchning mot yrkesutbildningar på gymnasieskolan och Vuxenutbildningen t.ex. nya
praktikplatser
● Medial uppmärksamhet
● Nöjda uppmärksammade företag
● Samarbete internt
● Otillräcklig uppföljning
Det fysiska mötet är avgörande för att bygga lokala företagsrelationer där dialogen skapar en
ömsesidig förståelse och att upprätthålla kontakten är en viktig del. Metodens styrka ligger i att
sitta ner och sätta sig in i företagets situation. Det är viktigt att vara påläst och kunnig men också
att ha en bra intervju- och samtalsteknik. Kompetensmäklare upplever dock ibland en svårighet
med uppsökande besök utan ett konkret erbjudande.
Kompetensfrågan upplevs som aktuell och viktig och företaget har ansvaret för sin egen
kompetensförsörjning. Däremot finns en svårighet i att uttrycka sitt kompetensbehov. Detta
gäller särskilt små företag med ett fåtal anställda. Det handlar också om företagets önskan, vilja
och förmåga att växa och utvecklas.
Det finns ett behov av flexibel individanpassad utbildning, både internt på företagen och externa
utbildningsinsatser. Det finns också ett behov av relevanta lokala mötesplatser där
kompetensförsörjningen står i centrum, till exempel branschråd.

42
Sida 142 av 234

Nätverksträff som arbetsmetod
Flera kompetensmäklare har använt nätverksträff för att involvera företag och andra aktörer i att
få fram kompetensbehov. Arbetssättet sammanfattas i följande punkter;
● Delta och ta initiativ till nätverksträffar med olika aktörer
● Flitigt använd och framgångsrik metod
● Branschråd för diskussion av kompetensförsörjningsfrågor
● Gästföreläsning som utgångspunkt för diskussioner
● Kontinuerligt nätverkande och lyhördhet skapar möjlighet att koppla samman individer
och nätverk
● Nätverk för YH-anordnare diskuterar arbetsmarknadsbehov, ansökningar och utbud på
YH-nivå
● Nätverket Kompetensforum är styrgrupp för branschråden
● Skapa kontakter och intresse för kompetensfrågor och projektet KOBRA
● Tematiska samarbeten
● Kontaktyta genom ordförandeskap i företagarförening
Resultat och lärdomar
Det är viktigt med samarbete och nätverk är en bra form för detta. Många kontakter har knutits
med företag och det offentliga vilket bidragit till en tydligare bild av företagens kompetensbehov.
Nätverksträffar har också varit en del av kompetensmäklarens omvärldsbevakning. Dessutom
beskrivs det som ett verktyg för kompetensmäklare att välja ut relevanta nätverksträffar för att
bygga relationer som kan leda till personliga möten. Enskilda nyckelpersoner kan vara
dörröppnare för vidare möjligheter.
De viktigaste lärdomarna kompetensmäklaren dragit av arbetssättet nätverksträff sammanfattas i
följande punkter;
● Attraktivt program med tydligt syfte och mål, bra timing med inspirerande föreläsare
● Fortsatt kontaktskapande och långsiktigt engagemang
● Återkoppla och öppna upp för önskemål och förslag för fortsättning
Att mötas i nätverk upplevs särskilt viktigt i besöksnäringen där många arbetar ensamma och
säsongsbetonat.
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Workshop som arbetsmetod
Flera kompetensmäklare har använt workshop för att involvera företag och andra aktörer i att få
fram kompetensbehov. Ett exempel på en form av workshop inom KOBRA är ett dialogforum
genom samverkan som använts i samband med en beställd Yrkesprognos för Halland inom
besöksnäringen. Följande moment och verktyg kan ingå;
● Inbjudan till olika aktörer
● Inledande föreläsning/inspiration
● Indelning i grupper/diskussion
● Användning av digitala interaktiva verktyg
● Förberedda frågor som publiken besvarar
● Resultat – presentation och dialog
● Sammanfattning och uppföljning
● Återkoppling och dokumentation
● Utvärdering och fortsättning
Resultat och lärdomar
De viktigaste lärdomarna kompetensmäklaren dragit av arbetssättet workshop är att det är viktigt
med en attraktiv inbjudan med tydligt syfte och mål och med bra timing. En annan lärdom är
vikten av tydliga frågeställningar och bra metoder. Långsiktighet och uthållighet framhålls också
som viktigt. En lärdom med dialogforum var att det är svårt men viktigt att få med företagen.
Digitala interaktiva verktyg som använts i samband med workshops eller seminarier, t.ex.
Mentimeter, gav deltagarna möjlighet att ställa frågor. Det upplevdes som ett bra sätt att
interagera under sändning.
Branschråd som arbetsmetod
Branschråd kan användas för att involvera företag och andra aktörer i att få fram
kompetensbehov. De drivs av de företag som ingår i branschråden, deras möten kan cirkulera
mellan olika företag vilket ger möjlighet att besöka företag på plats. I besöksnäringen har två
branschråd inom transportsektorn etablerats under projekttiden.
Resultat och lärdomar
Direkta företagsbesök har genomförts till följd av frågor som lyfts i Branschråd. Det har också
inneburit kortare kontaktvägar och förenklad dialog då alla berörda parter är samlade. I
branschrådet formulerar branschen tillsammans sitt kompetensbehov.
Ett exempel inom besöksnäringen är en rekryteringsmässa som genomfördes utifrån ett
rekryteringsbehov av ett 60-tal nya taxichaufförer. Den genomfördes i samverkan med aktörerna
och resulterade 30 intresserade till 15 planerade platser för utbildning och anställning.
Ett annat exempel inom industriteknik är diskussioner i Branschrådet för Trä-Möbel-Inredning
som ledde fram till en beviljad förstudie av ESF-rådet för en branschskola i Skaraborg som syftar
till att snabbare möta näringslivets behov av kompetenshöjande insatser.
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Delta på andras arrangemang som arbetsmetod
Kompetensmäklaren har deltagit på andras arrangemang för att involvera företag och andra
aktörer i att få fram kompetensbehov. Syftet med att delta har varit att inhämta kunskap,
utbyta information, skapa kontakt inför senare företagsbesök och bygga relationer med företagen.
Det ger möjlighet att träffa många företagare samtidigt och få gemensam information att bygga
vidare på.
Det är en vanlig metod och antal samarbetspartners och deras arrangemang är många. Exempel
på arrangemang är frukostmöten, konferenser, seminarier, temadagar, föreläsningar, mässor och
kvällsaktiviteter. Här har kompetensmäklaren kunnat utnyttja befintliga mötesarenor för
näringslivet och t.ex. deltagit på näringslivsutvecklarnas möten med näringslivet och delregionalt
kompetensmäklarnätverk. Kompetensmäklaren har också varit inbjuden till samordnade
aktiviteter som samtalspartner, föreläsare, referent och processledare.
Resultat och lärdomar
Genom att delta på andras arrangemang har kompetensmäklaren fått nya insikter, ny kunskap
och ökat sin kunskap om branscher, företag, yrken och kompetensbehov. Det har också
inneburit egen kompetensutveckling inom områdena arbetsmarknad och kompetensförsörjning.
Kompetensmäklaren har utvecklat bredare kontaktnät för den egna organisationen.
Att delta på andras arrangemang är en bra metod för omvärldsbevakning. Arrangemangen är ofta
samlingspunkter för branschföreträdare och här gäller det att lyssna in och vara aktiv själv som
deltagare. En lärdom är att det är svårt men viktigt att använda sig av andras kunskaper och
erfarenheter internt och externt.

Telefonintervju som arbetsmetod
Flera kompetensmäklare har använt telefonintervju för att involvera företag och andra aktörer i
att få fram kompetensbehov. Det kan t.ex. vara som en första kontakt men också som alternativ
till företagsbesök vid behovsinventering. Telefonintervju har också använts vid uppföljning av
kontakter som skapats i andra arenor och uppföljning av enkätsvar.
Resultat och lärdomar
De viktigaste lärdomarna kompetensmäklaren dragit av arbetssättet telefonintervju är att
telefonen är ett viktigt arbetsverktyg men att det är tidsödande komma i kontakt med rätt person.
Vikten av att båda parter har avsatt tid för samtalet har poängterats.
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Intervju med branschorganisationer som arbetsmetod
Kompetensmäklaren har också använt intervju med branschorganisationer för att involvera
företag och andra aktörer i att få fram kompetensbehov. Arbetssättet sammanfattas i följande
punkter;
● Kontakt med lokala branschorganisationer för överblick
● Kontakt med regionala branschorganisationer
● Orienterande samtal i samband med planering av företagsbesök, kompetensmässa och
programråd.
Resultat och lärdomar
Branschorganisationer bidrar med kunskap, fakta och strategiska perspektiv. Kompetensbehov
kan också fångas upp genom deras utbildningar. Genom att intervjua branschorganisationer ökar
kompetensmäklaren sina branschkunskaper och får en övergripande bild av utvecklingen samt
tips om kompetensutvecklingsinsatser och stöd för branschen. Därför är det värdefullt att skapa
samarbeten och utbyten. Det råder stor konkurrens om företagens uppmärksamhet och intresse.
Fördelen med lokala kontakter är att samordning kan ske och behov kan tillgodoses.

Digitala enkätundersökningar som arbetsmetod
En kompetensmäklare har uppgett ”Digitala enkätundersökningar” som metod för att involvera
företag och andra aktörer i att få fram kompetensbehov. Arbetssättet sammanfattas i följande
punkter;
● Delprojekt för kompetensförsörjningsfrågor och utveckling för företag inom projekt
Destination Halland 2020
● Enkät från kommunernas näringslivskontor till kommunens besöksnäringsföretag
● Region Halland administrerar enkäten och sammanställer resultatet i en rapport där
företagens svar redovisas anonymt
Resultat och lärdomar
Enkätundersökningen har resulterat i en nulägesanalys. De viktigaste lärdomarna
kompetensmäklaren dragit av arbetssättet är att det är svårt att få företagen intresserade och
förstå nyttan av att besvara enkäten. Därför är det viktigt att ange syfte och mål från början och
hur resultatet ska användas och spridas. Här betonas vikten av intern och extern kommunikation.
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3. Inhämtning och användning av kunskap
Kompetensmäklarens bakgrund och erfarenhet avgör vilken kunskap som behöver inhämtas för
att bli användbar för att utveckla dialogen med företaget. Detta avsnitt belyser dels den kunskap
kompetensmäklaren behöver skaffa sig innan företagsbesöket, dels den kunskap som inhämtas
vid själva besöket om företagets verksamhet, utmaningar och möjligheter med fokus på
kompetensbehov. Som metod för inhämtande av kunskap har så kallad Desk research varit viktig
i KOBRA.
Kompetensmäklarna har inhämtat kunskap på olika sätt och inom olika områden t.ex. genom
bransch- och andra organisationer, branschråd, fackliga organisationer, kollegor och internt i
organisationen, kommunens näringslivschefer, medier och nyhetsbevakning, näringslivet, nätverk
och utbildningsanordnare.
Kunskap om utbildning
Exempel på aktörer, arenor & andra informationskällor där kunskap om utbildning inhämtats
och använts i dialogen med företagen;
● branschorganisationer och myndigheter
● lokalt näringsliv
● företagsbesök
● anordnare av YH-utbildning
● anordnare av kommunal vuxenutbildning
● internt i organisationen/kommunen
● kontinuerlig företagsdialog
● nätverksträffar kopplade till Kompetensplattform och Skola-Arbetsliv
● generella och branschspecifika utbildningsutbud samt validering
● nyhetsbrev och hemsidor
● rapporter och prognoser
● omvärldsbevakning och sammanställning av information t.ex. om utbildningssystemet,
utbildningsformer, myndigheter, utbildningsaktörer, utbildningsleverantörer,
utbildningsutbud samt validering av utbildning och kompetens.
Kompetensmäklaren har använt den inhämtade kunskapen i dialogen med företagen t.ex. för att;
● utgå från en gemensam verklighetsbild
● ta reda på företagens behov, villkor och utmaningar
● kategorisera och kartlägga kompetensbehov och kompetensförsörjningsproblematik
● diskutera, planera och förmedla utbildningsfrågor och kompetensutvecklingsinsatser.
Kunskap om näringslivet
Kompetensmäklaren har inhämtat kunskap om näringslivet genom att exempelvis träffa
näringslivsföreträdare, näringslivsorganisationer och ingå i kommunens näringslivsgrupp. Denna
kunskap har använts i dialogen kring kompetensbehov. Syftet har varit att bättre kunna sätta sig
in i företagens verksamhet och förutsättningar och därigenom diskutera olika frågor på ett
professionellt sätt.
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Kunskap om branschen & omvärlden
Kompetensmäklaren har inhämtat kunskap om branschen och omvärlden för att ta reda på
aktuella frågor och fokus för branschens företrädare. Det är t.ex. lokala och regionala branschoch intresseorganisationer och andra nationella, regionala, lokala aktörer och projekt. Det har
gjorts genom att:
● ställa frågor i samband med företagsbesök
● föra dialog med sakkunniga och personer med branscherfarenhet
● söka på hemsidor för näringslivs-, bransch- och intresseorganisationer, myndigheter
● ta del av rapporter, prognoser och nyhetsappar
● medverka i nätverk med olika företrädare som berör branschfrågor
● delta i delregional planering av utbildningsutbud
● regelbundna dialoger med arbetsmarknadsaktörer.
Kompetensmäklaren har använt kunskapen om branschen och omvärlden som bas i dialogen
med företagen och vid exempelvis nätverksträffar och olika aktiviteter med besöksnäringsfokus
där KOBRA-partners varit delaktiga. Den har också använts för att få bättre kännedom om
behovet av specifika yrken och kompetenser och hur företagen prioriterar behoven på kort och
lång sikt. Kunskapen har också bidragit till kompetensmäklarens:
● verklighetsbild i företagsdialogen
● förståelse för företagens villkor, utmaningar och behov
● kritiska förhållningssätt till partisk och ibland överdriven branschinformation.
Kunskap om yrken & kompetenser
Kompetensmäklaren har inhämtat kunskap om yrken och kompetenser som använts i dialogen
med företagen. Dialog med sakkunniga krävs om företagets specifika kompetensbehov som
ibland måste kompletteras i samband med företagsträffar och uppföljning. Kompetensmäklaren
har även kontakt med branschorganisationer. Internt i organisationen/kommunen kan det handla
om läroplan för gymnasieskolan när det gäller kunskap om yrken på gymnasienivå. Yrkesroller
går att läsa in sig på t.ex. i rapporter, prognoser, statistiskt material och tidskrifter. Ofta pratar
man mer om kompetenser än om yrken, oftare om yrken i besöksnäringen än i industriteknik.
Kompetensmäklaren har använt kunskapen om yrken och kompetenser för en mer kvalificerad
dialog med företagen. Kompetenskartläggningar har återkopplats till företagen för dialog om
kompetensbehov. Det har visat sig att IT kompetens är svårt att konkretisera och generalisera, då
det betyder olika för olika personer/företag. En annan svårighet som har uppmärksammats är
matchningen kring nyanländas yrken och kompetenser där ett stort arbete pågår.
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4. Tips på aktörer, arenor & andra informationskällor
En viktig del av kompetensmäklarnas arbete i KOBRA har varit att inhämta kunskap om
näringslivet, med fokus på kompetensbehov. Detta för att kvalificera kompetensmäklarrollen och
de företagsbesök som genomförts. Kompetensmäklarna har inhämtat kunskap på olika sätt och
från olika källor. Under detta avsnitt listas en förteckning på exempel på källor som har använts
av kompetensmäklarna i KOBRA. Tanken är att tipsen på källor kan ge inspiration till var
kunskap om näringslivets kompetensbehov kan återfinnas.
Källor till kunskap
Flera aktörer har lyfts fram i kompetensmäklarnas beskrivningar som källor till kunskap;
● Nationella bransch- och intresseorganisationer t.ex. Sveriges Auktoriserade
Utbildningsföretag (SAUF), SNDMO (Swedish Network of Destination Management
Organisations), Visit Sweden och VISITA – Svensk besöksnäring
● Företags- och näringslivsorganisationer t.ex. Företagarna, Svenskt Näringsliv
● Regeringen, statens offentliga utredningar (SOU)
● Myndigheter och offentliga organisationer, statliga myndigheter och verk t.ex.
Arbetsförmedlingen (AF), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Skolverket,
Universitets- och högskolerådet (UHR), Universitetskanslerämbetet (UKÄ), Sveriges
Kommuner & Landsting (SKL)
● Fackliga organisationer
● Forum för lärande om regional utveckling (Reglab)
● Regionala bransch-, intresseorganisationer och aktörer för näringslivet t.ex. Business
Region Göteborg (BRG) och Turistrådet Västsverige
● Regioner och delregioner – Region Halland, Västra Götalandsregionen (VGR), Fyrbodals
kommunalförbund, Göteborgsregionen (GR), Skaraborgs kommunalförbund
● Regionalt samarbetsforum för skola/näringsliv t.ex. Teknikcollege och Branschråd
Besöksnäring Skaraborg
● Lokala bransch-, intresseorganisationer, aktörer och projekt för näringslivet t.ex. ABC
(Alingsås Business Center), Sotenäs Turism, Sotenäs Turiststiftelse och Göteborg & Co
● Lokalt samarbetsforum för skola/näringsliv t.ex. Uddevalla Näringslivsakademi (UNA)
● Läroplan för gymnasieskolan GY11
● ”Vartannat jobb automatiseras om 20 år – Utmaningar för Sverige” (2014), Rapport,
Stiftelsen för strategisk forskning
● ”Strukturomvandling och automatisering”, Martin Henning
● Statistik – ”Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013 – Yrkesstrukturen i Sverige” (2015),
SCB, Statistiska meddelanden AM 33 SM 1501
● ”Maritim strategi Uddevalla (2013), Uddevalla kommun, fastställd av kommunfullmäktige
2013
● Litteratur t.ex. ”Kompetens som konkurrensfördel – matcha affärsidé med
kompetensidé” (2015), Jörgen Hansson
● ”Strategisk kompetensförsörjning: en vägledning till standarden Ledningssystem för
kompetensförsörjning”, (2004), SIS
● Hemsidor, nyhetsbrev, prognoser, seminarier, nätverksträffar
● Rapporter från t.ex. Kairos Future och Tillväxtverket
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Industriteknik
● ”Rekryteringsenkäten 2016 – Rekrytering – när teknikutveckling och digitalisering
förändrar jobben”, Rapport, Svenskt Näringsliv
● ”Därför tillverkar vi i Sverige – Drivkrafter och förutsättningar för tillverkningsindustrin i
Sverige 2015” (2015), Rapport, Business Sweden
● ”Maritima Företag i Fyrbodal” (2015) Rapport, Svensk Marintekniskt Forum
● ”Den svenska maritima näringen 2007-2011” (2013), Vinnova analys VA 2013:09,
Andreas Hanning, Lighthouse & Chalmers
● ”Maritima kluster i Västra Götaland 2012” (2012), Rapport, Västra Götalandsregionen,
Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola
● Produktion 2030
● Industri 4.0
● ”Smart industri – en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige” (2016),
Näringsdepartementet
● ”En svensk maritim strategi – för människor, jobb och miljö” (2015),
Näringsdepartementet
● ”Maritim strategi Uddevalla (2013), Uddevalla kommun, fastställd av kommunfullmäktige
2013
● ”Produktion2030, Strategiskt innovationsprogram för hållbar produktion i Sverige”
Andras arrangemang
Exempel på andras arrangemang som Kompetensmäklare deltagit i är:
● Företagskväll i samband med Jobb- & utbildningsmässa, Arbetsförmedlingen och
Uddevalla kommun
● Jobb- & utbildningsmässa, Arbetsförmedlingen, Swedbank och Uddevalla kommun
● ”Mångfald”, Bohusbiennalen, Uddevalla näringsliv
● Prognos seminarium, Arbetsförmedlingen
● ”Kompetensförsörjning i Fyrbodal”, konferens, Fyrbodals Kommunalförbund
● Årskonferenser, Westum
● ”Engagerande Content för dina sociala medier” föreläsning, Drivhuset, Connect,
Högskolan Väst
● ”Lärlingskompassen”, seminarium, Uddevalla gymnasieskola och Västsvenska
Handelskammaren
● ”Attrahera och behålla internationell kompetens”, frukostseminarium, Projektet Global
Talent Gothenburg/West Sweden (Handelskammaren).
● GR - kompetensmäklarnätverk
Besöksnäring
 ”E-handelsdagen”, Entreprenörsarenan Fyrbodal
Industriteknik
● ”Därför tillverkar vi i Sverige”, frukostmöte, Innovatum
● ”Exportdagen – Internationalisering, finansiering”, IUC Väst
● ”Additiv tillverkning/3D, Printing”, seminarium, Tillväxtavdelningen Uddevalla
● ”Inspiration, kunskap och nätverkande ger nya affärsmöjligheter”, IUC Väst-dagen.
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5. Företagens kompetensbehov utifrån SeQF referensram för kvalifikationer
Företagens kompetensbehov inom besöksnäring och industriteknik har på olika sätt framkommit
i projektet. Kompetensmäklarna har beskrivit dessa behov i frågeformulär (bilaga 3). En del i
processandet av deras kunskaper om företagens kompetensbehov, har varit att kategorisera dem
utifrån det svenska ramverket SeQF:s (Swedish Qualifications Framework) kvalifikationer:
kunskaper, färdigheter och kompetenser. Tanken är att de insamlade kompetensbehoven blir mer
användbara när det gäller att ta fram kompetensinsatser, om behoven är kategoriserade på detta
sätt. Ett första steg som gjorts inom KOBRA har varit att definiera vad som är kunskaper,
färdigheter och kompetenser. Ett kommande steg är att definiera nivå på behoven, men det går
utanför den här rapporten.
SeQF står för Sveriges referensram för kvalifikationer och ska synliggöra allt lärande oavsett hur
det har skett; genom formell utbildning, i arbetslivet eller på annat sätt. Med SeQF kan olika
kvalifikationer från både studier och arbetsliv jämföras på ett lättare sätt och på så sätt öka
matchningen på arbetsmarknaden. SeQF är anpassad efter svenska förhållanden och bygger på
det europeiska ramverket European Qualifications Framework (EQF). Myndigheten för
yrkeshögskolan är den nationella samordnaren för EQF i landet och ansvarar för införande och
förvaltning av SeQF.

Figur 19: SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer.
Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan
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Kunskaper, färdigheter och kompetenser
SeQF:s kvalifikationer delas upp i kunskaper, färdigheter och kompetenser;
● Kunskap - erfarenhetsbaserade eller teoretiska
Utgörs av fakta, principer, teorier och praxis som är kopplade till ett arbets- eller
studieområde.
● Färdighet - att utföra uppgifter och lösa problem
Förmåga att tillämpa kunskaper och beprövad erfarenhet för att utföra uppgifter
och lösa problem.
● Kompetens - förmåga att ta ansvar, värdera, agera självständigt och
samarbeta Förmåga att använda kunskaper och färdigheter, att samarbeta och ta
ansvar i arbets- eller studiesituationer.
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Företagens kompetensbehov inom besöksnäring
De insamlade kompetensbehoven från kompetensmäklarna för besöksnäringen har kategoriserats
i tabell 18 utifrån SeQF:s kvalifikationer:
Tabell 18: Besöksnäring – kompetensbehov kopplat till SeQF
Besöksnäring - kompetensbehov kopplat till SeQF
Kunskap – generell

Kunskap - specifik

Administration
Arbetsmiljö och säkerhet
Data/IT
Interkulturell kommunikation
Omvärldskunskap
Trendspaning

Data/IT
Företagsekonomi
Livsmedelshygien
Marknadsföring/Media/Multimedia
Miljö och energicertifiering
Rehabilitering

Färdighet – generell

Färdighet - specifik

Administration
Data/IT
Interkulturell kommunikation
Omvärldsanalys
Trendspana
Svenska

Bokning
Data/IT
Främmande språk
Företagsekonomi
Marknadsföring/Media/Multimedia
Miljö och energicertifiering

Kompetens – generell

Kompetens - specifik

Administration
Affärsutveckling
Data/IT
Entreprenörskap
Interkulturell kommunikation
Kundservice
Ledarskap
Social kompetens

Data/IT
E-handel
Evenemangsproduktion
Export
Företagsekonomi
Konferensservice
Marknadsföring/Media/Multimedia
Miljö och energicertifiering

Psykisk ohälsa
Sociala medier

Retorik
Sociala medier
Webbdesign

Multikompetens
Projektledning
Rekrytering
Sociala medier
Sälj och inköp
Säsongsförlängning
Upphandling
Varumärkesbyggande

Förutom kompetensbehov som kategoriserats i tabell 18 utifrån SeQF har även yrken och andra
perspektiv identifierats i tabell 19:
Tabell 19: Besöksnäring – kompetensbehov kopplat till yrken mm
Besöksnäring - kompetensbehov kopplat till yrken mm
Yrken
Arbetsledare
Busschaufför
Evenemangsproducent

Kallskänk
Kock
Köksbiträde

Kökschef
Projektledare
Receptionspersonal

Serveringspersonal
Städare
Säljare (butik och fackhandel)
Taxichaufför

Samhälle - Utmaningar & Framtid, generell
Digitalisering

Interkulturell kompetens

Branschen - Utmaningar & Framtid, specifik
E-handel

Affärsutveckling

Samarbete
Nätverk

Samarbetslösningar
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Besöksnäringen är en tillväxtbransch, ofta starkt säsongsberoende och med många unga anställda.
En stor del av efterfrågan inom branschen gäller sommarsäsongen, men många upplever även en
ökning vintertid då det överlag varit ett gott konjunkturläge under undersökningsperioden.
Specifikt för besöksnäringen är den ofta är platsbunden; besöksmål och hotell ligger där de ligger
vilket ger en varaktighet och stabilitet gällande efterfrågan.
Kompetensmäklarna har identifierat ett stort behov av arbetskraft på olika nivåer i företagen som
befäster den bild andra rapporter ger. Det behövs både nyanställas inom många olika områden,
men det finns även behov av att kompetensutveckla befintlig personal. Tydligt är att formell
kompetens är viktig, men för många roller inom besöksnäringen framhävs även social
kompetens. Generellt kan sägas att det största utbildningsbehovet ligger på gymnasial eller YHnivå. Det finns en relativt låg efterfrågan på personer med högskoleutbildning inom
besöksnäringen.
Sammanställningen visar på kompetensbehov inom vitt skilda områden och inom hela spektrat
kunskaper – färdigheter – kompetenser. Oavsett avsaknaden av kvantitet för de olika behoven, är
det tydligt att behoven inte enbart handlar om yrkes- eller branschspecifika ”hantverk” utan även
om mjuka värden.
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Företagens kompetensbehov inom industriteknik
De insamlade kompetensbehoven från kompetensmäklarna för industriteknik har kategoriserats i
tabell 20 utifrån SeQF:s kvalifikationer:
Tabell 20: Industriteknik – kompetensbehov kopplat till SeQF
Industriteknik - kompetensbehov kopplat till SeQF
Kunskap – generell

Kunskap - specifik

Administration
Arbetsmiljö och säkerhet
Data/IT
Interkulturell kommunikation
Omvärldskunskap
Trendspaning

Additiv tillverkning
Automation
Big Data
Data/IT
EU-medel
Företagsekonomi
GDPR
Juridik
Laserteknik

Färdighet – generell

Färdighet - specifik

Administration
Data/IT
Interkulturell kommunikation

Additiv tillverkning
Automation
CAD/CAM
Data/IT
Företagsekonomi
Juridik
Laserteknik
Marknadsföring

Kompetens – generell

Kompetens - specifik

Administration
Affärsutveckling
Data/IT
Entreprenörskap
Interkulturell kommunikation
Ledarskap
Social kompetens
Värdskap

Additiv tillverkning
Automation
Data/IT
Evenemangsproduktion
Företagsekonomi
Innovationsutveckling
Juridik
Laserteknik
Lean och kvalitetsstyrning
Logistik
Marknadsföring
Materialteknik
Miljö och energicertifiering
Multikompetens

Marknadsföring
Materialteknik
Miljö och energicertifiering
Psykisk ohälsa
Rehabilitering
Robotteknik
Sensorteknik
Skärande bearbetning
Sociala medier

Materialteknik
Miljö och energicertifiering
Rit- och schemaläsning
Robotteknik
Sensorteknik
Skärande bearbetning
Sociala medier

Produktion och tillverkning
Produktionslogistik
Projektledning
Rekrytering
Robotteknik
Sensorteknik
Skärande bearbetning
Sociala medier
Styrelseutveckling
Sälj och inköp
Transportlogistik
Upphandling
Varumärkesbyggande
Återvinning
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Förutom kompetensbehov som kategoriserats i tabell 20 utifrån SeQF har även yrken och andra
perspektiv identifierats i tabell 21:
Tabell 21: Industriteknik – kompetensbehov kopplat till yrken mm
Industriteknik - kompetensbehov kopplat till yrken mm
Yrken
Arbetsledare
Automationstekniker
Betongarbetare
CAD-konstruktör
CNC-operatör
Diagnostekniker
Driftstekniker
El- och automationsingenjör
Elektriker
Elkraftsingenjör
Industrielektriker

Konstruktörer
Lastbilschaufför
Maskiningenjör
Mekaniker
Montör
Mätsystemingenjör
Produktionspersonal livsmedel
Programmerare
Projektledare Servicetekniker
Solcellstekniker

Svetsare
Systemutvecklare
Säkerhetstekniker
Teknisk säljare
Testare
Truckförare
Underhållstekniker
Verktygsmakare
Ingenjörer (alla kategorier)

Samhälle - Utmaningar & Framtid, generell
Interkulturell kommunikation
Branschen - Utmaningar & Framtid, specifik
Affärsutveckling

Big Data

Övrigt
Attityd

Engagemang

Samarbetsförmåga

Branschen präglas av att det går bra och att det är en snabb utveckling på många områden, men
kanske tydligast inom automatisering och digitalisering.
Kompetensmäklarna har identifierat ett stort behov av arbetskraft på olika nivåer i företagen. Det
är inte helt självklart om behoven är på kort- eller lång sikt. En del behov är akuta, men där ser
man också att behovet kommer att kvarstå under lång tid. Det behövs både nyanställas inom
många olika områden, men även att befintlig personal vidareutbildas/kompetensutvecklas. Många
företag nämner att det är viktigt med mångsidighet. Till exempel, att den som sitter med
kundsupport även behöver ha teknisk kompetens eller logistikkompetens.
Sammanställningen visar på kompetensbehov inom vitt skilda områden och inom hela spektrat
kunskaper – färdigheter – kompetenser.
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Resonemang
Det som tydligt framkom i kompetensmäklarnas svar var att de definierade ”företagsbesök” olika.
En del har utgått ifrån den strikta definitionen där kompetensmäklaren gör ett fysiskt besök hos
ett företag. Andra har även inkluderat nätverksträffar, telefonkontakter och mailkonversationer.
Att andra, alternativa, metoder för att samla upp behov från näringslivet varit betydande är ett
viktigt resultat i projektet kring hur kompetensmäklarens arbete har formerats. Från att projektet
huvudsakligen fokuserade på enskilda företagskontakter har andra metoder visat sig ha en
framträdande roll.
Framtidens industri, automatisering, digitalisering och robotisering
När vi pratar kompetensbehov inom industriteknik måste vi ha med oss att det blir allt svårare att
definiera tillverkningsindustri i relation till andra delar av ekonomin, inte minst servicesektorn.
Studier visar att det finns en stark ”kompetensintegration” mellan sektorerna.31
Trendmässigt ser vi att antalet anställda inom tillverkningsindustrin minskar, men att detta
generellt sett kompenseras av en ökning av anställda inom företagstjänster. Detta innebär att vi
inte kan prata om någon generell avindustrialisering utan snarare som en del i en fortsatt
strukturomvandlingsprocess. Sedan 1990-talet ser vi också en förskjutning av sammansättningen
av kompetens inom tillverkningsindustrin. Andelen högskoleutbildade inom
tillverkningsindustrin ökar kraftigt, både inom den högteknologiska och inom den mer
lågteknologiska industrin. Det finns dock regionala skillnader både vad gäller utvecklingen av
yrken och utbildningsnivåer.32 Det mesta tyder dock på att andelen högutbildade kommer att öka
och att kompetenskraven kommer att höjas inom tillverkningsindustrin. Data pekar mot att fler
personer med olika specialistkompetenser behövs vilket ställer krav på samverkan. Gränserna
mellan olika yrkesgrupper blir då mindre klara.

Kompetenslandskapets omvandling mot industri 4.0 - Långsiktiga perspektiv på kompetensbehovet inom industri och industrinära tjänster i Västra Götaland s. 77.
Martin Henning, Joakim Boström Elias, Johan Jakobsson och Fredrik Lavén Centrum för regional analys, Handelshögskolan vid Göteborgs
universitet i samarbete med Västra Götalandsregionen. (2017)
32 Op.cit.s.78
31
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Företagsstrategier för kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Tillväxtverkets rapport 2017 visar på vikten av att inte bara tänka strategiskt kring
kompetensförsörjning utan också skapa strukturer för kompetensutveckling;
”Arbetsmarknadens strukturomvandling bidrar till ständigt förändrade kompetenskrav. En utbildning i unga år
räcker därför inte för att en person under hela yrkeslivet ska möta kraven på kvalitet, produktivitet, ständiga
förbättringar och utveckling. Matchningen på arbetsmarknaden handlar därmed inte enbart om att anpassa
formell utbildning till arbetslivets behov utan även om andra former av kompetensutveckling. Därför behövs
effektiva strukturer och system för kompetensutveckling i arbetslivet.
Samtidigt pågår en utveckling som begränsar yrkesverksamma personers tillgång till det formella
utbildningssystemet, bland annat på grund av ett minskat utbud av kurser till förmån för program och nya
antagningsregler. Icke-formell utbildning karaktäriseras vidare av stora skillnader när det gäller omfattning,
företagens branschtillhörighet och storlek samt deltagarnas härkomst, utbildningsnivå och ålder.
Därför är det positivt att politiker och offentliga aktörer tar initiativ som främjar företagens strategiska
kompetensförsörjning. (…) Den här studien ska ge ytterligare kunskap om hur dessa initiativ påverkar strategisk
kompetensförsörjning i små och medelstora företag och vilka lärdomar som kan dras av tidigare insatser.
Rapporten kan därmed ses som ett kunskapsunderlag när det gäller förutsättningarna för strategisk
kompetensförsörjning i företag.
KRITERIER FÖR STRATEGISK KOMPETENSFÖRSÖRJNING
För att kategorisera och beskriva strategisk kompetensförsörjning i företag används fem kriterier utifrån en
definition av strategisk kompetensförsörjning som gjorts för att utveckla och etablera industrins modell för
branschvalidering. Dessa fem kriterier utgår från följande processer och vilka framtida insatser med fördel kan
utgå ifrån att stödja:
1. Verksamhetsplan, mål och strategi i relation till omvärldsanalys och företagsinterna strävanden
2. Kartläggning av kompetenskrav i relation till kritiska processer och arbetsuppgifter för att nå målen
3. Validering av det nuvarande kompetensläget i relation till fastställda kompetenskrav
4. Insatser för kompetensförsörjning genom kompetensutveckling, rekrytering eller organisering
5. Systematisk uppföljning genom en dokumenterad och i kvalitetsledningssystemet integrerad process för
kompetensförsörjning”33
”Ett fortsatt starkt näringsliv i Sverige kräver ett långsiktigt arbete för företagens strategiska
kompetensförsörjning. Ett arbete som naturligtvis måste göras i företagen men som är beroende av att det finns
effektiva strukturer och system för kompetensutveckling i arbetslivet. Idag räcker en utbildning sällan ett helt
yrkesliv. Tillväxtverket gav Sweco i uppdrag att utifrån forskning och erfarenheter i projekt svara på frågor som:
– Vilka belägg som finns för att små och medelstora företag arbetar med strategisk kompetensförsörjning och hur
företagens utveckling påverkas?
– Vilka lärdomar, framgångsfaktorer och utmaningar lyfts fram?
– Hur nås företag och andra målgrupper av de kompetensbehovsanalyser som görs med fokus på branscher och
yrken?
– Hur kompetensutvecklar sig yrkesverksamma?
Studien visar att det pågår en rad olika initiativ på olika nivåer och att förutsättningarna att arbeta med
strategisk kompetensförsörjning förändras till det bättre. Men det finns fortfarande utmaningar, några av dem är
att:
– få projekt utgår från det befintliga kompetensläget och missar helheten
– traditionella former för lärande dominerar
– koppla samman utbildning med planerad verksamhetsutveckling

Strategisk kompetensförsörjning – kartläggning av genomförda projekt och förutsättningar för framtida insatser (2017), rapport 0226, Sweco på
uppdrag av Tillväxtverket, sid. 6
33
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Slutsatser som Tillväxtverket nu försöker ta tillvara i vårt arbete med att utforma insatser för utveckling och
kompetensförsörjning inom flera olika branscher som till exempel industrin och besöksnäringen.”34
Företagsstrategier gällande kompetensförsörjning ses som en viktig utvecklingsfråga. Den bild
som framkommit vid kompetensmäklarnas olika företagskontakter är att det saknas strategier för
kompetensförsörjning både inom besöksnäring och inom industriteknik. Om det finns strategier
är det hos större industritekniska företag. Företagen har mer fokus på rekrytering av kompetens i
ett kortare perspektiv.

Företagen är väl medvetna om sina rekryteringsbehov men har när det gäller
kompetensförsörjning ett mer kortsiktigt perspektiv. En orsak till detta kan vara att vi är inne i en
högkonjunktur som gör att man vill få en avsättning för sina varor och tjänster då orderingången
är stor. Den mer långsiktiga planeringen får då stå tillbaka, detta gäller i synnerhet små företag.
En del små företag saknar resurser och kapacitet att utveckla strategier framåt. Dessutom står
många små företag inför en generationsväxling som gör frågan än mer komplex.

Strategisk kompetensförsörjning – kartläggning av genomförda projekt och förutsättningar för framtida insatser (2017), rapport 0226, Sweco på
uppdrag av Tillväxtverket, sid. 3
34
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Strategier för kompetensutveckling
Istället för att rekrytera ny kompetens, satsar
företagen på att kompetensutveckla sin egen
personal. Även här finns svårigheter med att få fram
en mer långsiktig planering, både på företagsnivå och
på individnivå. Det enskilda företaget måste
bestämma sig för om det ska behålla sin nuvarande
marknadsposition, expandera eller överleva. Alla
alternativ, förutom avveckling av företaget, kräver
kompetensutveckling av personalen.
Ett angreppssätt som beskrivs av Jörgen Hansson
(2015) är att företaget kopplar en kompetensidé till
sin affärsidé. Han menar att hur företaget ser på
matchningen mellan dessa båda, kan vara avgörande för ett företags utveckling35, och att i så god
tid som möjligt förutse förändringar och sätta in olika kompetensutvecklingsinsatser;
”Kompetens är en färskvara som påverkas både av de förändringar i omvärlden som ett företag möter och av förändringar i
företagets och dess medarbetares situation och behov. Konkurrenstrycket förändras liksom kunders behov och preferenser.
Spelregler i samhället ändrar karaktär och ny kompetens produceras ständigt. Medarbetare med kritisk kompetens slutar,
den del tappar engagemang och andra skaffar sig ny kompetens. En del av dessa förändringar kan förutses medan andra
kommer som överraskningar. Det gäller att i så god tid som möjligt få kännedom om förändringar utanför och inom
företaget. De kan skapa nya affärsmöjligheter eller hota existerande och därmed påverka både affärs- och kompetensidéns
utformning liksom matchning med olika åtgärder för kompetensutveckling.”36

Per-Erik Ellström (2010) har beskrivit vad företag som vill arbeta framgångsrikt med
kompetensutveckling bör tänka på;
”Få studier har försökt undersöka vad som kännetecknar framgångsrika strategier för kompetensutveckling. Ett annat sätt
att formulera denna fråga är: Under vilka förutsättningar kan program för kompetensutveckling i organisationer förväntas
leda till avsedda effekter? (…) Framgång i satsningar på utbildning och andra former för kompetensutveckling i företag beror
inte enbart på den strategi och de metoder som tillämpas. Naturligtvis är detta viktiga aspekter, men detta får inte
undanskymma att forskningen inom området tämligen entydigt pekar på att uppnådda effekter av kompetensutveckling beror
på ett samspel mellan:
• deltagarförutsättningar (tidigare erfarenheter av utbildning, självförtroende, motivation, kompetens);
• planering, innehåll, utformning (design) och genomförande av gjorda satsningar på kompetensutveckling;
• förutsättningar relaterade till verksamhetens inre kontext, dvs. ledning, arbetsorganisation, företagskultur etc.
• förutsättningar relaterade till verksamhetens yttre kontext, dvs. faktorer som omgivningens komplexitet och stabilitet,
konkurrenssituationen, arbetsmarknaden samt den teknologiska utvecklingstakten inom branschen.” 37

Denna kunskap kan kompetensmäklarna använda i framtida dialoger med företag om
kompetensutveckling av deras personal.

Kompetens som konkurrensfördel – matcha affärsidé med kompetensidé (2015), Jörgen Hansson, sid 21-22
Kompetens som konkurrensfördel – matcha affärsidé med kompetensidé (2015), Jörgen Hansson, sid 35
37 Forskning om kompetensutveckling i företag och organisationer, Ellström, Per-Erik (2010) sid. 40-41 (Arbetsplatslärande – att leda och organisera
kompetensutveckling, Henrik Kock (red.)
35
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Utbildningar/utbildningsnivå
Det är en relativt låg utbildningsnivå för såväl besöksnäring som industriteknik. Inom besöksnäring har
cirka 35 procent en tvåårig gymnasieutbildning och cirka 40 procent en treårig gymnasieutbildning som
högsta utbildningsnivå. Utbildningsnivån är aningen högre i Västra Götaland än i Halland. Inom
industriteknik är den största utbildningsgruppen de med en högst tvåårig gymnasieutbildning, i Halland är
den gruppen hela 47 procent jämfört med 37 procent i Västra Götaland. Västra Götaland har även en
högre andel med högutbildade då 22 procent har en eftergymnasial utbildning om mer än tre år, jämfört
med 10 procent i Halland för samma nivå. Att utbildningsnivån är låg inom besöksnäring kan ses mindre
problematiskt än för industriteknik. Detta beror på att det är många unga personer som är sysselsatta där,
drygt hälften är yngre än 35 år. Det kan alltså förväntas att många kommer vidareutbilda sig och att
besöksnäringens arbetsplatser erbjuder många unga sina första arbeten. Det är även jämn könsbalans.
Inom industriteknik är det motsatt, den största åldersgruppen är de i medelåldern, för både män och
kvinnor. Halland har en aningen jämnare ålderskurva, även om medelåldern dominerar även där.
Könsbalansen är skevfördelad med cirka 75 procent anställda män inom industriteknik. En låg
utbildningsnivå kombinerat med skev könsbalans kan ge upphov till strukturella svårigheter, inte minst vid
strukturomvandlingar där krav på högre utbildningsnivåer och omställningsförmåga blir allt viktigare. Vid
brist på arbetskraft ger en skev könsfördelning också förlorade möjligheter i att anställningsresursen hos
befolkningen blir mindre, jämfört med branscher med jämn könsbalans som då har en större
rekryteringsbas. Sverige är även en kunskapsekonomi som konkurrerar med hög kompetens. Industrin är
fortfarande en av landets största branscher och för att bibehålla konkurrenskraften gentemot omvärlden
krävs hög kunskap och kompetens.
Arbetsmarknadens krav på utbildningar och utbildningsnivå ökar i en studie påpekas att “De genomsnittliga
kraven på utbildning har stigit på arbetsmarknaden de senaste decennierna, men individernas utbildningslängd har enligt
flera studier ökat mer än jobbens krav. Äldre har dock större sannolikhet att vara underutbildade för sitt arbete än yngre,
troligen för att de kan kompensera bristen på utbildning med yrkeserfarenhet.”38 Ett exempel på detta återfinns inom
industriteknik där det syns en stor brist på gymnasieingenjörer. Bristen beror på att ett generationsskifte
håller på att ske samtidigt som gymnasieingenjörsutbildning under många år har varit nedlagd. Det
väsentliga här är däremot att även om det finns en bekräftad brist hos denna grupp så spår
arbetsmarknadsanalytiker att de som nu går i pension inte kommer att ersättas av gymnasieingenjörer utan
av högskoleingenjörer. De befintliga gymnasieingenjörerna är alltså underutbildade gentemot vad de
faktiskt utför för arbetsuppgifter.

Arbetsgivarnas medverkan i utformningen av utbildningar;
“Vad innebär det att vara kompetent? Svaret på denna fråga har stor betydelse för hur man ser på utbildningssystemets
kvalitet, effektivitet och relevans, men också för synen på arbetsgivares medverkan och delaktighet i utbildningars utformning
och genomförande, liksom för behoven av kontinuerlig uppdatering av kompetens och fortsatt lärande.”39

Utbildningar på yrkeshögskolenivå inom industriteknik;
”Sammanfattningsvis är teknik- och industrisektorn en bransch i stark utveckling och som har stora behov av kompetens.
Företagens vardag handlar om ständig konkurrens och därför behöver utbildningar inom yrkeshögskolan ständigt utvecklas
och utöver baskompetensen innefatta den nya tekniken för att de examinerade ska ha den kompetens som efterfrågas av
arbetslivet. Det nya behöver vävas in i det befintliga. Baskompetens är fortfarande avgörande och behövs för att kunna bygga
vidare med ny kompetens som uppstår i digitaliseringen. IT-kompetens blir också allt viktigare för detta område.”40

Kompetenspusslet - den viktigaste framtidsfrågan, Nils Karlson, Johanna Grönbäck och Patrick Joyce (2017), Forskningsinstitutet Ratio, sid 17
Kompetenspusslet - den viktigaste framtidsfrågan, Nils Karlson, Johanna Grönbäck och Patrick Joyce (2017), Forskningsinstitutet Ratio, sid 21
40 Teknik och tillverkning – Områdesanalys 2018 (2018), Myndigheten för yrkeshögskolan, sid. 1. För mer information se även motsvarande analys
för Data/IT.
38
39

61
Sida 161 av 234

Vikten av ett livslångt lärande
Det är svårt idag att tydligt definiera ett yrkes kravbild pga. variation och en ständigt pågående
förändring som i många fall går allt snabbare. Tydligt är dock att det är viktigt att individen kan
vidareutbilda sig under sin yrkesverksamma tid, både för individen själv och för företagen.
Betydelsen av individens förmåga att lära nytt beskrivs i rapporten från Ratio;
”Utan relevant kompetens eller förmåga att lära nytt undergrävs individers försörjning, hälsa och välbefinnande. Trygghet i
förändring blir omöjlig. Hela samhällets innovationsförmåga, jobbskapande och välståndsutveckling, liksom finansiering av
socialförsäkringar och pensioner, försämras vid brist på kompetens. Näringslivets innovationsförmåga och konkurrenskraft
minskar. Ett inkluderande samhälle omöjliggörs.”41

Eftersom detta är av så stor betydelse för hela arbetslivet och samhället i stort, kan vi inte låta bli
att reflektera över att investeringar i kompetensutveckling borde vara mer gynnsamma.
För utbildningars och andra kompetensinsatsers kvalitet och relevans är en nära dialog med
arbetslivet av största vikt. Här har kompetensmäklaren en viktig roll att fylla. Många exempel har
testats under KOBRA-projektet t.ex. genom företagsbesök, nätverk och branschråd.
Kompetenser och yrken
Det är tydligt att företag inte bara efterfrågar yrken utan kompetenser på olika nivåer, men
gränsdragningen mellan yrken och kompetenser blir allt svårare att göra. Det är också skillnad på
hur ett visst yrke kan förstås av gemene man. De flesta kan relativt enkelt föreställa sig vilka
kompetenser som behövs för efterfrågade yrken som kock, servitör, elektriker, lastbilschaufför
och svetsare. Men vilka kompetenser behövs egentligen för en diagnostekniker, systemutvecklare,
testare, kökschef eller evenemangsproducent?
I Rekryteringsenkäten 2018, som tagits fram av Svenskt Näringsliv, diskuteras vilken kompetens
företagen efterfrågar;
”Kompetens betraktas av företagen som något mycket bredare än bara formell utbildning. Företagen pekar i hög utsträckning
på att yrkeskunskap och erfarenhet samt personliga egenskaper värdesätts vid rekrytering. Standardiseringsinstitutets
definition av begreppet kompetens som ”förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och
färdigheter”42 fångar in denna bredd. Det handlar om att individens förmågor och kunskaper ska överensstämma med de
arbetsuppgifter som ryms inom tjänsten som ska tillsättas.”43

41

Kompetenspusslet - den viktigaste framtidsfrågan, Nils Karlson, Johanna Grönbäck och Patrick Joyce (2017), Forskningsinstitutet Ratio, sid 9
Swedish Standards Institute (SIS), ”Standard SS 624070: 2017 Kvalitetsledning – Kompetensförsörjningsprocessen”, 2017
43 Rekryteringsenkäten 2018, Svenskt Näringsliv, sid 14
42
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Även Arbetsförmedlingen har börjat prata om en förskjutning yrken till kompetenser;
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Formella utbildningar eller mer kompetensutveckling av befintlig personal?
Det finns två huvudtrender; det ena är den formella utbildning som finns på olika nivåer inom
utbildningssystemet i Sverige. Det andra är att företagen alltmer efterfrågar kortare flexiblare
kompetensinsatser som erbjuds av många olika utbildningsaktörer, såväl privata som offentliga.
Utbildning på högskolenivå;
“Utbildning på universitet och högskolor har stor betydelse för näringslivets kompetensförsörjning. Denna utbildningsform
har expanderats kraftigt av samtliga regeringar sedan början av 1990-talet. Antalet registrerade studenter, nybörjare och
examina har mer än fördubblats. Även här finns dock problem med kvalitet, effektivitet och relevans för arbetslivet.”44

Utmaningar i att hitta kompetens
Forskningsinstitutet Ratio forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras. Den
viktigaste slutsatsen i deras forskningsprogram Kompetens för tillväxt som pågått mellan 2012 och
2017, sammanfattas i form av ”Kompetenspusslet”;
”Kompetens är sannolikt den viktigaste framtidsfrågan. Att vi kan lösa samhällets kompetensbrist är avgörande för
näringslivets innovationsförmåga och utvecklingskraft, men också för individers försörjning, hälsa och välbefinnande, liksom
för förmågan att klara finansieringen av gemensamma åtaganden, socialförsäkringar och pensionssystem. Huvudresultaten i
Ratios forskningsprogram Kompetens för tillväxt kan sammanfattas med hjälp av Kompetenspusslet i figuren nedan.
Figur 1: Programmets huvudslutsatser

Kompetensbrist och matchningsproblem är idag det största tillväxthindret. Kompetens för tillväxt förutsätter att
kompetenspusslet fogas samman: att utbildningars kvalitet, effektivitet och relevans stärks, att arbetsgivares medverkan och
delaktighet i utbildningars utformning och genomförande ökar, att arbetsmarknaden fungerar väsentligt bättre än idag och att
uppdatering av kompetens och fortsatt lärande stimuleras. Samtliga pusselbitar måste på plats.”45
“Svårigheten att rekrytera kompetent personal är, enligt företagen själva, det kanske viktigaste hindret för deras tillväxt.
Internationella landsstudier, undersökningar av svenska myndigheter och undersökningar av bransch- och
arbetsgivarorganisationer ger samma bild. Idag råder kompetensbrist inom nästan alla svenska branscher, oavsett region och
konjunktur.”46

Kompetenspusslet - den viktigaste framtidsfrågan, Nils Karlson, Johanna Grönbäck och Patrick Joyce (2017), Forskningsinstitutet Ratio, sid 40
Kompetenspusslet - den viktigaste framtidsfrågan, Nils Karlson, Johanna Grönbäck och Patrick Joyce (2017), Forskningsinstitutet Ratio, sid 6-7
46 Kompetenspusslet - den viktigaste framtidsfrågan, Nils Karlson, Johanna Grönbäck och Patrick Joyce (2017), Forskningsinstitutet Ratio, sid 14
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”Kompetens är en färskvara som påverkas både av de förändringar i omvärlden som ett företag möter och av
förändringar i företagets och dess medarbetares situation och behov. Konkurrenstrycket förändras liksom kunders
behov och preferenser. Spelregler i samhället ändrar karaktär och ny kompetens produceras ständigt. Medarbetare
med kritisk kompetens slutar, den del tappar engagemang och andra skaffar sig ny kompetens. En del av dessa
förändringar kan förutses medan andra kommer som överraskningar. Det gäller att i så god tid som möjligt få
kännedom om förändringar utanför och inom företaget. De kan skapa nya affärsmöjligheter eller hota existerande
och därmed påverka både affärs- och kompetensidéns utformning liksom matchning med olika åtgärder för
kompetensutveckling.”47
En utmaning när det kommer till att arbeta lokalt med kompetensförsörjning är att
arbetsmarknaden idag är större än vad som återfinns inom kommungränsen. En kommun kan
alltså inte effektivt arbeta med kompetensförsörjning genom att endast inrikta sig på sina egna
invånare eller arbetsplatser inom kommunen. Det är viktigt att förstå att en kompetensmäklare
som endast arbetar med arbetsplatser lokaliserade i den egna kommunen riskerar utesluta
arbetsplatser som är viktiga för kommunens invånare. Likaså innebär kompetensutveckling av
lokala företags personal automatisk också kompetensutveckling av egna – och andra kommuners
– invånare.

Utmaningar att inventera kompetensbehov hos företag
Många företag har svårt att tydligt uttrycka sina kompetensbehov över tid, i en pågående
högkonjunktur är det fullt fokus på nutid. Det gör också att de har svårt att prioritera vilka
kompetensbehov som kan finnas de kommande åren. Företagen behöver engagera sig i
utbildningar t.ex. genom att ta emot praktikanter på olika nivåer, delta i programråd och
ledningsgrupper, intressera unga människor för sina verksamheter och yrkesgrupper, uttrycka
framtida kompetensbehov så att utbildningssystemet hinner med.

Vad bidrar KOBRA med?
Kompetensmäklarna har identifierat kompetensbehov och behovet av kompetensutveckling hos
företag inom besöksnäring och industriteknik. Kompetensmäklarna jobbar på en operativ nivå
och i närtid. Projektmaterialet bidrar till att komplettera bilden av kompetensbehovet och är ett
komplement till befintliga rapporter och prognoser t.ex. från Arbetsförmedlingen och Västra
Götalandsregionen.

47

Kompetens som konkurrensfördel – matcha affärsidé med kompetensidé (2015), Jörgen Hansson, sid 35
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Vad har KOBRA betytt för kommunerna?
För kommunerna har KOBRA betytt en möjlighet att testa funktionen kompetensmäklare och att
få en modell för hur samverkan kring kompetensförsörjning mellan arbetsplatser och
utbildningsanordnare kan utvecklas. Funktionen kompetensmäklare ska verka som en länk mellan
arbetsliv och utbildningsanordnare. Det har visat sig viktigt i projekt KOBRA att tillåta en
flexibilitet kring kompetensmäklarfunktionen. Detta på grund av att organisation i kommunen,
geografi, demografi och andra yttre förutsättningar skiljer sig mellan partners.
En viktig framgångsfaktor, för såväl den enskilda kommunen som för hela projektet, är hur
kunskapsöverföringen gått till när personer lämnat och tillkommit under projektets gång. Det
handlar dels om kompetensmäklarens dokumentation, kommunikation och transparens. Dels om
den egna organisationens förmåga vid omorganisering och förändringar.
Utveckla och testa en funktion som fyller ett gap i det svenska arbetsmarknadssystemet. Projekt
KOBRA har bidragit till att








sätta kompetensfrågan i centrum hos kommunerna
förstärka kompetensförsörjningsfrågan i befintliga strukturer t.ex. branschråd och
Kompetensplattform
initiera och delta i projekt i kommunerna t.ex. värdskap, marinteknik och trä- &
möbelindustrin
samverkansytorna ökat mellan olika aktörer t.ex. mellan utbildningsaktörer och
företagsnätverk/branschföreträdare
Arbetsförmedlingens aktiva närvaro ökat lokalt t.ex. genom företagsrådgivare och
samarbetsavtal
utifrån olika förutsättningar fått möjligheter att arbeta med olika metoder, inriktningar
och perspektiv.
utveckla de inomkommunala och externa nätverken då befintliga strukturer och
personliga kontakter visat sig vara viktiga för kompetensmäklarna att koppla upp sig till.
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Störst kompetensbehov
Besöksnäring
Det finns stora behov av yrkesutbildad och erfaren personal generellt sett inom besöksnäringen.
Kompetensmäklarna har identifierat ett stort behov av arbetskraft på olika nivåer i företagen som
befäster den bild andra rapporter ger. Utmaningen är att hitta flexibla strukturer och metoder för
att möta behoven så tidigt som möjligt. Det är inte alltid självklart om behoven är på kort- eller
lång sikt. En del behov är akuta, men man ser också ofta att behovet kommer att kvarstå under
lång tid. Det behövs både nyanställas inom många olika områden, men det finns även behov av
att kompetensutveckla befintlig personal.
Tydligt är att formell kompetens är viktig, men för många roller inom besöksnäringen är det
ytterst den sociala kompetensen som är avgörande. Det är interaktionen med gäst/besökare som
är viktigast. Många ger uttryck för att det är bättre att hitta rätt person som kan utbildas efterhand
på plats än att anställa någon med rätt formell kompetens men som brister i sin sociala
kompetens. Generellt kan sägas att det största utbildningsbehovet ligger på gymnasial eller YHnivå. Det finns en relativt låg efterfrågan på personer med högskoleutbildning inom
besöksnäringen.
Sammanställningen visar på kompetensbehov inom vitt skilda områden och inom hela spektrat
kunskaper – färdigheter – kompetenser. Oavsett avsaknaden av kvantitet för de olika behoven, är
det tydligt att behoven inte enbart handlar om yrkes- eller branschspecifika ”hantverk” utan även
om mjuka värden. Många av företagen visar på ett behov av att få ökad kompetens som är
kopplad till att utveckla och förbättra sin verksamhet och sin affär.
Digitaliseringens påverkan på branschen syns tydligt och behoven av att kunna hantera denna
utveckling framkommer på flera sätt både generellt och mer specifikt.
En utmaning för utbildningsanordnare är att kunna utbilda till yrken och samtidigt få med de
krav som finns på andra kompetenser. I många fall behövs djupare analyser, ofta på enskild
företagsnivå, för att förstå vad som ryms bakom de nu uttrycka behoven.
Industriteknik
Det framkommer tydligt att industriteknikbranschen påverkas mycket av utvecklingen av ny
teknik och av digitaliseringen, automatiseringen och robotiseringen. Detta återspeglas i deras
uttryckta behov, både generellt och specifikt.
Inom industriteknik behövs ofta mer specifik utbildning än inom besöksnäring, men även här tar
många företag upp vikten av mjuka värden såsom social kompetens, attityd och engagemang.
I många fall behövs djupare analyser, ofta på enskild företagsnivå, för att förstå vad som ryms
bakom de nu uttrycka behoven.

67
Sida 167 av 234

Skillnad mellan branscherna
Omsättningen på personal i besöksnäringen är hög och en stor andel av dem som är verksamma i
branschen är unga.
I Västra Götaland så pendlar hela 54 procent av de sysselsatta över minst en kommungräns. För
Halland är motsvarande siffra 28 procent, alltså betydligt lägre. Det skiljer sig även mellan
branscherna, besöksnäringens arbetsmarknad är betydligt mer lokal än den är för industriteknik.
Detta gäller främst för Västra Götaland där endast 30 procent av de sysselsatta inom
besöksnäringen pendlar till annan kommun medan 42 procent pendlar över kommungräns inom
industriteknik. För Halland är siffrorna lika för besöksnäring och industriteknik med 22 procent
pendlare jämfört med 28 procent pendling totalt sätt. Det kan ses som mer naturligt att arbeta
lokalt med kompetensförsörjning i Halland än i Västra Götaland, på en aggregerad länsnivånivå
även om skillnader givetvis kan finnas mellan enskilda kommuner. När pendlingen är hög blir ett
delregionalt eller regionalt perspektiv allt viktigare för utveckling av de lokala arbetsmarknaderna
eller LA-regionerna. Kommunövergripande arbetsmarknadsregioner ställer krav på samverkan
kring kompetensförsörjning för att på ett så effektivt sätt som möjligt verka för såväl näringslivet
som invånarnas utveckling.

Trender och framtidsspaning
Exempel på några trender som kan påverka kompetensbehovet inom besöksnäringen på sikt är;
 digitalisering och nya tjänster
 Artificiell Intelligens (AI)
 delningsekonomi
 demografiska förändringar
 unikt, personligt och lokalt
 ökad miljövetenhet och klimatförändringar
Exempel på några trender som påverkar kompetensbehovet inom industriteknik är;
 automatisering
 digitalisering och nya tjänster
 additiv tillverkning (3D-print)
 globaliseringseffekter och klimatförändringar.
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Bilaga 1 – Definition av besöksnäring, SNI-koder
SNI-koder
49390
55101
55102
55103
55201
55202
55300
56100
59140
79110
79120
79900
90010
90020
90030
90040
92000
93111
93112
93113
93114
93119
93120
93130
93191
93199
93210
93290

Aktivitetsrubrik
Charterbussföretag, bussföretag för fjärrtrafik
Hotell med restaurang
Konferensanläggningar
Hotell utan restaurang
Vandrarhem m.m.
Stugbyar m.m.
Campingplatser m.m.
Restauranger
biografer
resebyråer
researrangörer
turistbyråer o.d.
producenter av konstnärliga, litterära och artistiska verk
stödföretag till artistisk verksamhet
enskilda artister, författare, journalister m.fl.
teater- och konserthusföretag o.d.
spel- och vadhållningsföretag
skidsportanläggningar
golfbanor, golfklubbar
motorbanor
trav- och galoppbanor
sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
sportklubbar och idrottsföreningar
gymanläggningar
tävlingsstall
professionella idrottsutövare, sportarrangörer, sportadministratörer
nöjes- och temaparker
övriga fritids- och nöjesanläggningar
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Bilaga 2 – Definition av industriteknik, SNI-koder
SNI-koder
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
120
131
132
133
139
141
142
143
151
152
161
162
171
172
181
182
191
192
201
202
203
204
205
206
211
212
221
222
231
232
233
234
235
236
237
239
241
242
243
244
245
251
252

Aktivitetsrubrik
Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror
Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur
Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
Mejerivaru- och glasstillverkning
Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse
Tillverkning av bageri- och mjölprodukter
Annan livsmedelsframställning
Framställning av beredda djurfoder
Framställning av drycker
Tobaksvarutillverkning
Garntillverkning
Vävnadstillverkning
Blekning, färgning och annan textilberedning
Annan textilietillverkning
Tillverkning av kläder, utom pälsvaror
Tillverkning av pälsvaror
Tillverkning av trikåvaror
Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon;
pälsberedning
Tillverkning av skodon
Sågning och hyvling av trä
Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d.
Massa-, pappers- och papptillverkning
Tillverkning av pappers- och pappvaror
Grafisk produktion
Reproduktion av inspelningar
Tillverkning av stenkolsprodukter
Petroleumraffinering
Tillverkning av baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i
obearbetad form
Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
Tillverkning av rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar
Tillverkning av andra kemiska produkter
Konstfibertillverkning
Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
Tillverkning av läkemedel
Tillverkning av gummivaror
Plastvarutillverkning
Glas- och glasvarutillverkning
Tillverkning av eldfasta produkter
Tillverkning av byggmaterial av lergods
Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter
Tillverkning av cement, kalk och gips
Tillverkning av varor av betong, cement och gips
Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten
Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter
Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
Annan primärbearbetning av stål
Framställning av andra metaller än järn
Gjutning av metall
Byggnadsmetallvarutillverkning
Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
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253
254
255
256
257
259
261
262
263
264
265
266
267
268
271
272
273
274
275
279
281
282
283
284
289
291
292
293
301
302
303
304
309
310
321
322
323
324
325
329
331
332
71122

Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
Tillverkning av vapen och ammunition
Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten
Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror
Annan metallvarutillverkning
Tillverkning av elektroniska komponenter och kretskort
Tillverkning av datorer och kringutrustning
Tillverkning av kommunikationsutrustning
Tillverkning av hemelektronik
Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur
Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
Tillverkning av magnetiska och optiska medier
Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och
elkontrollapparater
Batteri- och ackumulatortillverkning
Tillverkning av ledningar och kablar och kabeltillbehör
Tillverkning av belysningsarmatur
Tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater
Tillverkning av annan elapparatur
Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål
Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner
Tillverkning av andra specialmaskiner
Motorfordonstillverkning
Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon
Byggande av fartyg och båtar
Tillverkning av rälsfordon
Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
Tillverkning av militära stridsfordon
Övrig tillverkning av transportmedel
Tillverkning av möbler
Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier
Tillverkning av musikinstrument
Tillverkning av sportartiklar
Tillverkning av spel och leksaker
Tillverkning av medicinsk och dental utrustning
Övrig tillverkning
Reparation av metallvaror, maskiner och apparater
Installation av industrimaskiner och –utrustning
Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik

71
Sida 171 av 234

Bilaga 3 – Analysgruppens frågeformulär till kompetensmäklare
oktober 2017
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Bilaga 4 – Kompetensmäklarnas företagsenkät våren 2016
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-08-21

§ 94 2019.300 KUN

Uppdrag till kultur- och utbildningsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Ordföranden i kultur- och utbildningsnämnden Anne Gunnevik (L) har lyft frågan avseende
utveckling av IT-kompetens i Alingsås. Hon anger följande:
"Vår region befinner sig i ett mycket expansivt skede. För Alingsås utveckling betyder det
mycket att vi genom egen identitet och samverkan kan möta individens men också
företagens behov av kompetensutveckling och därigenom förbli en levande miljö.
En utgångspunkt i detta är att skapa goda förutsättningar för etablerade företag och för
nyföretagande.
För att möta denna utveckling vill KUN medverka genom att främja infrastrukturen för
fördjupad utbildning och stärka förutsättningarna för att vara en attraktiv plats för etablering,
arbete och investeringar."
Mot bakgrund av ovanstående förde arbetsutskottet vid sitt sammanträde den 15 augusti §
33 ett resonemang. Vid utskottssammanträdet beslutades att ärendet skulle beredas
ytterligare vid nämndens sammanträde den 21 augusti.
Yrkande
Alliansen lämnar följande yrkande:
Mot bakgrund av detta ges förvaltningen i uppdrag att sondera förutsättningar att möta den
rådande bristen i samhället inom IT-kompetens. I uppdraget ingår att analysera behov inom
IT-kompetens i samverkan med utbildningsaktörer, företag och andra aktörer i närområdet
och inom Västra Götalandsregionen. Återrapportering ska ske vid nämndens sammanträde i
september.
Beslutsgång
Ordföranden Anne Gunnevik (L) ställer proposition på Alliansens yrkande och finner att det
bifalles.

Beslut
Förvaltningen får i uppdrag att sondera förutsättningar att möta den rådande bristen i
samhället inom IT-kompetens. I uppdraget ingår att analysera behov inom IT-kompetens i
samverkan med utbildningsaktörer, företag och andra aktörer i närområdet och inom Västra
Götalandsregionen. Återrapportering ska ske vid nämndens sammanträde i september.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida184
1 avav1234

Utdragsbestyrkande

Organisation kultur-och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
11
2019.002 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-09-18

§ 37 2019.002 KUN

Organisation arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet önskar diskutera frågan om kultur-och utbildningsnämnden fortsättningsvis
ska ha ett eller två utskott.
Efter diskussion föreslår arbetsutskottet att nämnden fortsättningsvis ska ha ett utskott.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur-och utbildningsnämndens två arbetsutskott slås samman till ett arbetsutskott.
Nämnden utser fem ledamöter och fem ersättare till utskottet.
Utskottets sammanträden äger rum vid redan fastställda datum kl 13.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida186
1 avav1234

Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-09-18

§ 52 2019.002 KUN

Organisation arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet önskar diskutera frågan om kultur-och utbildningsnämnden fortsättningsvis
ska ha ett eller två utskott.
Efter diskussion föreslår arbetsutskottet att nämnden fortsättningsvis ska ha ett utskott.

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur-och utbildningsnämndens två arbetsutskott slås samman till ett arbetsutskott.
Nämnden utser fem ledamöter och fem ersättare till utskottet.
Utskottets sammanträden äger rum vid redan fastställda datum kl 13.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida187
1 avav1234

Utdragsbestyrkande

Val till kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott 2019-2022
12
2019.003 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-19
Svea Handläggare

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.003 KUN

Val till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2019-2022
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden ska utse fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande
och vice ordförande till sitt utskott.
Även inkallelseordning för tjänstgöring av ersättare i arbetsutskottet ska fastställas.
Ordinarie ledamot
NN
NN
NN
NN
NN

Personlig ersättare
NN
NN
NN
NN
NN

Till ordförande utses NN
Till vice ordförande utses NN

Ekonomisk bedömning
Beslutet finansieras inom ram för nämndens budget. Att utöka antal utskott från ett till två
medför att kostnaderna för arvoden ökar.

Förslag till beslut
Klicka här för att skriva förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-19
Svea Handläggare

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.003 KUN
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Motion - Levandegör
kommunens parker
13
2019.261 KUN

Sida 191 av 234

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-09-18

§ 38 2019.261 KUN

Motion - Levandegör kommunens parker
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Leif Hansson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den
29 maj 2019 § 109 lämnat en motion om att levandegöra kommunens parker. Motionärerna
föreslår att kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en användnings- och
utvecklingsplan för kommunens parker. Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj § 109 att
lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade den 5 juni § 112 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för
beredning.
Motionen ska besvaras senast den 4 oktober.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:
Motionärerna anger i skrivelse den 16 maj bland annat att det i Alingsås finns flera vackra
parker som kan bidra till livskvalitet, återhämtning, motion, rekreation och nöje. Parkerna
anges vara kulturhistoriskt värdefulla. Parker som omnämns är Nolhaga, Gräfsnäs,
Plantaget, Järtas park, Brunnsparken och Folkets park.
I motionen konstateras att parkerna står oanvända och inte utnyttjas och utvecklas. Fysisk
underhåll av parkerna sker men det anordnas sällan aktiviteter så som konserter,
utställningar eller marknader. Ett långsiktigt strategiskt tänk kring dess användningsområden
och utveckling saknas. Motionärerna efterlyser att fler kommunala och privata arrangemang
anordnas i parkerna. Mot bakgrund av att grönområden kan spela en positiv roll i människors
hälsa anser man att parkerna ska utnyttjas och utvecklas bättre.
Förvaltningen delar motionärernas syn om att parkernas potential i människors vardag kan
utökas och utnyttjas i högre grad. Alingsås har flera grönområden som kan bidra till
upplevelse och möjligheter till samvaro för dess invånare och besökare.
Kultur- och utbildningsförvaltningen genomför redan idag aktiviteter i kommunens parker.
Inom ramen för kommunens 400-årsjubileum anordnades för första gången en
barnkulturfestival i och i anslutning till Nolhaga slott. Årets sommarlovsaktiviteter med bland
annat prova-på-möjligheter och delar av Potatisfestivalen har också arrangerats i slottet och i
parken, där även Nationaldagen firades. I anslutning till Kulturhusets kultursatsning Salong
Alingsås ordnades potatissättning och potatisskörd i Nolhagaparken. Sedan tidigare
ansvarar kultur- och fritidsnämnden också för verksamheten i Gräfsnäs slottspark, där
aktiviteter anordnas i samverkan med föreningslivet via föreningsbidrag.
Förvaltningen anser att det vore en kvalitetsförstärkning om kulturaktiviteter i parker ingick i
det ordinarie kulturutbudet. En förutsättning för att kunna genomföra sådana aktiviteter
grundade i en eventuellt framtida användnings- och utvecklingsplan är att ekonomiska
resurser tillkommer med ett sådant uppdrag.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida192
1 avav2234

Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-09-18

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden.
Kultur- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen i det fall extra medel tillkommer
uppdraget om utökade aktiviteter i parkerna.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida193
2 avav2234

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Protokoll
2019-05-29

§ 109 2019.396 KS

Motion - Levandegör kommunens parker - Camilla Stensson (S), Leif
Hansson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Leif Hansson (S) och Simon Waern (S) lämnar en motion om att
levandegöra kommunens parker.
Motionärerna föreslår att kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en
användnings- och utvecklingsplan för kommunens parker.
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida194
1 avav1234

Utdragsbestyrkande

Motion till Alingsås kommunfullmäktige

Levandegör kommunens parker!
Alingsås kommun har många vackra parker. Gröna, lummiga lungor i
stadsmiljön som skänker alingsåsarna livskvalitet och som bland annat
kan bidra till återhämtning, motion och inte minst rekreation och nöje.
Utöver de stora parkerna Nolhaga och Gräfsnäs har vi bl.a. Plantaget,
Järtas park, Brunnsparken och Folkets park. Parkerna är inte bara
omistliga grönområden; de är också kulturhistoriskt värdefulla och bär
på mycket av vår stads historia.
Flera av våra parker står dock emellertid i hög grad oanvända och dess
stora potential utnyttjas och utvecklas inte. De tas i regel hand om men
det anordnas mycket sällan aktiviteter så som konserter, utställningar
eller marknader i dem och det saknas ett långsiktigt strategiskt tänk
kring dess användningsområden och utveckling. Många kommunala
arrangemang som idag arrangeras skulle med fördel kunna anordnas i
de olika offentliga parkerna. Även privata arrangemang skulle av
kommunen kunna hänvisas till våra offentliga parker.
I en tid då grönområden kan spela en viktig positiv roll för människors
hälsa ser vi Socialdemokrater vikten av att vi nyttjar och utvecklar våra
parker på ett betydligt bättre vis. Därför föreslår vi:
 Att Kultur- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att ta fram en
användnings- och utvecklingsplan för kommunens parker.
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Alingsås den 16 maj 2019
Camilla Stensson (S)
Leif Hansson (S)
Simon Waern (S)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Protokoll
2019-06-05

§ 112 2019.396 KS

Motion - Levandegör kommunens parker - Camilla Stensson (S), Leif
Hansson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Leif Hansson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den
29 maj 2019, § 109 lämnat en motion om att levandegöra kommunens parker.
Motionärerna föreslår att kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en
användnings- och utvecklingsplan för kommunens parker.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2019, § 109 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslut

Arbetsutskottets beslut:
Motionen remitteras till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Expedieras till
KUN

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida197
1 avav1234

Utdragsbestyrkande

Återrapportering av uppdrag
avseende utredning av
ishall
14
2019.176 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-19
Jan Wärn

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.176 KUN

Återrapportering av uppdrag avseende utredning av ishall
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun (12
december 2018, § 226) att ge kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och eventuell
tillbyggnation av nuvarande ishall, med syfte att få ytterligare en isyta.
För att kunna ta fram en plan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut lämnade kultur- och
utbildningsnämnden den 25 mars 2019, § 45 ett förslag till fyrapunktsprogram som
kommunstyrelsen behövde vidta för att processen skulle kunna fortsätta. Mot bakgrund av
detta program har kommunstyrelsens den 13 maj § 99 gett nämnden i uppdrag att ansvara
för framtagande av förstudie och ekonomiska kalkyler gällande den nya ishallsanläggningen.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och fritidsförvaltningen har arbetat fram en förstudie som presenteras i sin helhet i
bilaga daterad den 9 september 2019. I förstudien presenterar förvaltningen de behov som
finns i en framtida hall för att möta både isföreningarnas och allmänhetens krav på
tillgänglighet och utbud.
Ekonomiska kalkyler har inte beaktats i denna förstudie. Det blir en senare fråga i precessen
utifrån ett helhetsperspektiv, såväl placering som byggnation.
Rapporten ”Bygga ishall” av Svenska Ishockeyförbundet biläggs tjänsteskrivelsen i denna
länk:
http://www.swehockey.se/globalassets/svenska-ishockeyforbundetanlaggningar/dokument/bygga-ishall/bygga_ishall.pdf

Ekonomisk bedömning
Ekonomiska kalkyler har inte beaktats i denna förstudie. Det blir en senare fråga i processen
utifrån ett helhetsperspektiv, såväl placering som byggnation.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förstudien och översänder den till
kommunstyrelsen.
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen, Alingsåshem

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Jan Wärn
Verksamhetschef
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-19
Jan Wärn

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.176 KUN
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Utredning ishall
2019-09-09

Förstudie
Utredning ishall
Versionshantering
Datum

Version

Beskrivning

Ändrat av

20190723

V1

Avstämning, samrådsmöte, anteckningar

David

20190724

V1.1

Komplettering

Jan

20190725

V2

Sammanfogning av dokument

David

20190726

V2.2

Redigering

David/Jan

20190729

V3

Redigering

Jan

20190823

V3.1

Redigering

Jan

20190830

V4

Ishallpersonal och föreningar

David

20190904

V5

Färdigställande
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun (12
december 2018, § 226) att ge kultur- och utbildningsnämnden och Fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och
eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall, med syfte att få ytterligare en isyta.
För att kunna ta fram en plan i enlighet med kommunfullmäktiges beslut lämnade kultur- och
utbildningsnämnden den 25 mars 2019, § 45 ett förslag till fyrapunktsprogram som
kommunstyrelsen behövde vidta för att processen skulle kunna fortsätta
1.
2.
3.
4.

Definiera behovet
Ekonomisk beredning samt framtagande av detaljplan
Samhällsstrategisk grupp bör involveras
Tidsplan

Mot bakgrund av detta program har kommunstyrelsens den 13 maj § 99 gett nämnden i
uppdrag att ansvara för framtagande av förstudie och ekonomiska kalkyler gällande den nya
ishallsanläggningen.
Definition av behovet som denna förstudie tagit upp visar att det finns ett uppdämt behov av
att bygga en ny ishall i Alingsås med två isytor. Bokningsgraden under åren 2017–2019 visar
att det är fullbelagt under föreningarnas bokningsbara tider vardagar 15:30-23:00 samt
helger 08:00-18:00. De två huvudföreningar som har verksamhet i hallen visar i
verksamhetsplanen att det både finns underlag samt behov av att fylla ytterligare en isyta
och därmed utveckla verksamheterna.
Det finns också ett behov att utveckla nyttjandegraden för andra grupper såsom
alingsåsbons möjligheter till allmänhetens åkning på bra tider samt skol- och
fritidsverksamhet. Nya möjligheter för personer med funktionsvariation kan skapas så som
skensystem med sele samt olika lösningar för sarg för optimal funktion för att kunna se
ordentligt och på ett enkelt sätt tillträda isytan.
Trivsel och anläggningens miljö kan också uppgraderas i väsentlig grad då ny teknik samt
funktionella utrymmen möjliggör en bra skötsel och drift.
Skrifterna Ishall på lika villkor (Svenska Konståkningens) samt Bygga ishall (Svenska
Ishockeyförbundets) är basen för fortsatt arbete genom att dessa publikationer är med från
förstudie och genom projekteringen. Dessa skrifter ska vara med som en garanti att
anläggningen uppfyller de standardkrav som finns.
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1 Översikt
1.1 Bakgrund – Uppdrag till Kultur- och utbildningsnämnden – Utredning
ishall
Ärendebeskrivning
Kultur– och utbildningsnämnden har den 25 mars 2919, § 45 lämnat förslag att
kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att processen med en ny ishallsanläggning i Alingsås
ska kunna fortsätta.
Kommunfullmäktige beslutade i Flerårsstrategi 2019-2021 för Alingsås kommun den 12
december 2018, § 226 att ge Kultur- och utbildningsförvaltningen och fastighetskoncernen
Alingsås Rådhus AB i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan för ombyggnation och
eventuell tillbyggnation av nuvarande ishall, med syfte att få ytterligare en isyta.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 20 mars om en plan i fyra punkter för fortsatt
hantering av ärendet.
1. Definiera behovet
2. Ekonomisk beredning samt framtagande av detaljplan
3. Samhällstrategisk grupp bör involveras
4. Tidsplan
Mot bakgrund av detta program har kommunstyrelsens den 13 maj § 99 gett nämnden i
uppdrag att ansvara för framtagande av förstudie och ekonomiska kalkyler gällande den nya
ishallsanläggningen.
Definition av behovet
Kommunledningskontoret föreslår att kultur- och utbildningsförvaltningen i en förstudie tar
fram en förslagshandling, innehållande en illustration över ishallsanläggningen samt en
definition över vilka övriga behov en ny ishallsanläggning förväntas uppfylla, utöver två
isytor. Beskrivningen bör vara baserad på en realistisk och dokumenterad syn över vilken
verksamhetsnivå som kan komma att bedrivas i anläggningen i framtiden. Förstudien bör
även beskriva vilka nya aktiviteter och målgrupper som kan vara aktuella att planera för i en
ny anläggning.
Svenska Ishockey- och Konståkningsförbundet har var för sig gett ut skrifter som beskriver
respektive idrotts krav/önskemål när det gäller träning och tävling på olika nivåer. Att
definiera behovet, vad en ny anläggning bör innehålla, bör i huvudsak göras utifrån dessa
huvudverksamheters perspektiv.
Förstudien ska även ligga till grund för investeringskalkyler samt, om möjligt, en uppskattning
över framtida driftskostnader.
1.2 Inledning
För att komma fram till det framtida behovet av en ny ishall genomför förvaltningen en
förstudie tillsammans med föreningar och övriga parter såsom skolan och allmänheten. De
föreningar som är huvudaktörer i denna studie är Alingsås/Sörhaga Hockeyklubb samt
Alingsås Konståkningsklubb. Deltagit har även bandyföreningarna Hemsjö IF och Vadsjöns
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BK.1
1.3 Avgränsningar
Denna förstudie behandlar inte frågan om lokalisering. Denna fråga leds ifrån
Kommunledningskontoret genom fastighetskoncernen Alingsås rådhus AB där kultur- och
utbildningsförvaltningen finns med som en medaktör tillsammans med
samhällsbyggnadskontoret.
Ekonomiska frågor är inte berörda i denna utredning då denna ligger till grund för
beräkningar. Utförlig tidsplan tas fram när detaljplanarbete och projektering är utförd.2
Intervjuer med skolan och invånarna i Alingsås har ej utförts inom ramen för denna förstudie,
men dessa parter ska kopplas på i en kommande samrådsprocess.
Då det inte finns någon curlingförening i Alingsås eller funnits i tidigare föreningsregistret, så
är det svårt att veta om det finns ett framtida behov för det.3
1.4 Tidsram förstudie
Förstudien ska vara klar att presenteras i kultur och utbildningsförvaltningens arbetsutskott
den 18 september 2019.

Bandyföreningarna har stort behov av isyta i månadsskiftet augusti/september innan föreningarna
bokar in sig i fullstora bandyhallar.
2 Punkterna 2-4 under 1.1 avhandlas ej i denna förstudie.
3 Däremot har det funnits mattcurling och shuffleboard.
1
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2 Metod
Denna förstudie har arbetats fram på följande sätt;
Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamhet ”Anläggningar och fritid” har haft en
presentation och diskussion med de aktuella föreningarna. Dessa föreningar kommer att
rapportera ett underlag på sin verksamhet och behov av isytor.4 Anläggningar och fritid har
tagit fram statistik över beläggningsgraden för åren 2017, 2018 och 2019, när det gäller de
aktuella föreningarna samt allmänhetens åkning och skolans aktivitetsgrad.5
Utifrån föreningarnas önskemål samt Anläggningar och fritids egna kravbild görs en
illustration över tänkt ishall.6 I avsnittet illustration över ishallens utformning lägger vi till med
de två huvudförbundens publikationer Ishall på lika villkor (Svenska Konståkningsförbundets
samt Bygga ishall (Svenska Ishockeyförbundets) för att få en tydlig bild om vad som kan
komma att krävas av en modern funktionell anläggning.7
2.1 Projektorganisation till förstudien
Jan Wärn, Verksamhetschef för avdelningen ”Anläggningar och fritid”, David Ahlgrand,
föreningssamordnare.
2.2 Studiebesök
Avdelningens ispersonal gjorde en studieresa till Skövde ishall som invigdes 2018. Besöket
genomfördes 2019–08–29.
2.3 Intervjuer
Intervju med Jörgen Hjert Svenska Ishockeyförbudets anläggningskommitté genomfördes
2019-08-23 i Jönköping samt flera telefonsamtal under tidsperioden.
2.4 Föreningsdialog
Samrådsmöte har gjorts med berörda föreningar 2019-06-24. Därefter har det varit en
löpande dialog under perioden. Föreningar har utgått ifrån följande punkter.


Verksamhetspresentation – hur ser föreningarnas nuläge och vision ut?



Hallens utformning och föreningarnas önskemål utifrån ett optimalt
verksamhetsperspektiv.

Se kapitel 4.
Se kapitel 3.
6 Se kapitel 5.
7 Se bilagorna 3 och 4.
4
5
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3 Beläggningsgrad i ishallen
3.1 Beläggningsgrad mellan åren 2017-2019
Förutsättningar
Isytan ligger från vecka 32 till vecka 17. Mellan veckorna 19 – 29 kan isytan användas till
evenemang/aktiviteter.8
3.2 Barn- och ungdomsförvaltning (BoU)
Antal timmar som är bokningsbara för skolan mellan veckorna 34 – 17 (29 veckor):
2017
2018
2019
1087,5
1087.5
1087,5


Måndag till fredag 08.00 – 15.30 med avräkning för lov.9

Antal timmar som bokats för skolor:
2017
2018
2019
45
47
53
3.3 Antal timmar fördelade per förening och år
Antal timmar som är bokningsbara för föreningar:
2019
2018
2017
2127,5
2127,5
2127,5




Måndag till fredag 15.30– 23.00
Lördag och söndag 08.00–18.00

2017

2018

2019

Alingsås Konståkningsklubb

853

862

868

Sörhaga Alingsås Hockeyklubb

848

855

861

Hemsjö IF

25

28

29

Vadsjöns Bandyklubb

25

24

27

376,5

358,5

342,5

2127,5

2127,5

2127,5

Antal timmar fördelade per förening och år

Isvård
Summa

Tabellen visar fördelningen av timmar per förening och verksamhetsår.

8
9

Under vecka 18 tas isen bort och vecka 30-31 skapar man ny is.
Med lov avses; Sport-, påsk-, höst- och jullov.
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Diagram, fördelning av bokningsbara tider per förening mellan åren 2017-2019

2017
1%
1%

18%

40%

40%

Alingsås Konståkningsklubb
Sörhaga Hockeyklubb
Hemsjö IF, Bandy sektion
Vadsjö Bandyklubb
Isvård

2018
1%
1%

17%

41%

40%

Alingsås Konståkningsklubb
Sörhaga Hockeyklubb
Hemsjö IF, Bandy sektion
Vadsjö Bandyklubb
Isvård

2019
1%
1%

16%

41%

41%

Alingsås Konståkningsklubb
Sörhaga Hockeyklubb
Hemsjö IF, Bandy sektion
Vadsjö Bandyklubb
Isvård

Diagramen visar procentuell fördelning av bokningsbara tider per förening i ishallen mellan åren
2017-2019.
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3.4 Allmänhetens åkning
Antal timmar som är bokade för allmänhetens åkning mellan veckorna 38-17 (29
veckor):
2017
2018
2019
166
150
150 (2018-2019 var påsklov exkluderat).




Under lov; Måndag-fredag 10:00-14:00.10
Lördag 12.15 – 13.30
Söndag 12.30 – 13.45

3.5 Övriga arrangemang
Mellan veckorna 18-31 är det stängt för isverksamhet. Alingsås handbollsklubb har
arrangemanget Potatiscupen som ett stadigvarande arrangemang. I övrigt har det genom
åren varit sporadiska bokningar såsom kattutställning och husvagnsutställning.

10

Under lov; Sport-, påsk-, höst och jullov har det varit öppet på vardagar mellan 10:00-14:00
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4 Framtida behov
4.1 Sammanställning av föreningarnas framtida behov.
Nedan ser man varje förenings specifika önskemål. Observera att vid fet stil är önskemålet
samma från föreningarna.
4.2 Alingsås Konståkningsklubb
1. Verksamhetspresentation, se bilaga 1.
2. Hur ska hallen se ut utifrån föreningarnas behov?


Cafémöjlighet vid arrangemang.



Kansli/tränarrum, varmt utrymme.



Varmt rum för slipning av skridskor.



Uppvärmningsyta för funktionell träning.



Ispist A utrustas som eventhall.



Wifi – fiber i hela anläggningen.



Omklädningsrum för ledare.



Tre till fyra omklädningsrum.



Låsbart varmt utrymme för inlåsning av skridskor och material, 100 par skridskor.



Ett stort varmförråd till showrekvisita med hyllor.



Två förråd till diverse utrustning.



Låsbart utrymme för utrustning i anslutning till isen.



Ljud i båda isytorna för tävling.



Vid tävling behöver domare komma högre upp än båsens normala utformning.
Anordning för att höja upp golvet i båset. Möjlighet att dra fram ett extra golv vid
avbytarbåsen.



Hoppsele i taket över en av rinkarna, träningsrinken.

4.3 Sörhaga Alingsås hockeyklubb
1. Verksamhetspresentation, se bilaga 2.
2. Hur ska hallen se ut utifrån föreningarnas behov?


Cafémöjligheter



Kansli/tränarrum – varmt utrymme.



Varmt rum för slipning av skridskor.



Uppvärmningsyta för funktionell träning.



Ispist A utrustas som eventhall.



Wifi – fiber i hela anläggningen.



Ett eget omklädningsrum för A–laget. Rum för bortalaget som är delbart.
Omklädningsrum enligt matcharrangemang div 1.
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Omklädningsmöjligheter vid cuparrangemang för tio lag.



Möjlighet till lokal för sponsoraktiviteter.



Förråd, ett per lag plus Tre kronors ishockeyskola, ej A-lag.



Ljudanläggning i båda isytorna.

4.4 Hemsjö IF/ Vadsjöns Bandyklubb
1. Verksamhetspresentation, ingen verksamhetspresentation från föreningarna.
2. Hur ska hallen se ut utifrån föreningarnas behov?


Varmt rum för slipning av skridskor.



Förråd i anslutning till en av rinkarna.



Stor port för att få in ett bandymål.



Förråd till övrig utrustning.

4.5 Sammanställning av anläggningar och fritids önskemål
gällande ishallens funktion.
Sammanställningen är även baserat på studiebesöket i Skövde ishall och möten med Jörgen
Hjerth, medlem i Anläggningskommittén Svenska Ishockeyförbundet.



Allmänna ytor
Åtta till tio omklädningsrum för grupper/lag att nyttja, 35 kvm². Två av dessa
utrustade för funktionsvariationer. Smart logistik för att nå isytorna.



Två omklädningsrum för två föreningar att hyra för permanent bruk. Lämplig storlek
för dessa är 70 kvm².



Mattor som är limmade och tätskarvade, tål skridskor och ska finnas i alla
omklädningsrum samt fram till respektive isyta.



Cirka 20 förråd på 8 -10 kvm². Riklig mängd på en yta som det går att modelera
storlekarna på (systemlösning). Avfuktningsanordning samt god ventilation.
Funktionellt träningsrum för idrottarna, löparbanor, funktionell träning samt speglar
på vissa avsnitt. Rum på 150 kvm².



Luftsluss i entré.



Separata domarrum i särskild del av hallen ej tillsammans med övriga
omklädningsrum, storlek enligt standard.



Konferensrum för 40 - 50 åhörare.



Mindre grupprum för tolv platser.



Toaletter i ett kluster för allmänna besökare, storlek enligt standard.



Wifi i hela anläggningen.
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Byggnation specifik
Avbytarbås med brunnar med god fallhöjd och vattenpost.



Sekretariatsutrymme bestående av fyra platser och eluttag.



Vattenhovar vid minst två ställen.



Två varma sliprum på minst 5 kvm².



Sele i taket för funktionsvariation samt träning konståkning i träningshall.11



Så mycket yta från ”sarg till vägg” som möjligt.



Isolerad sarg med smarta lösningar.

1. Insyn handikapp.
2. Ta bort trösklar för handikapp.
3. Enkelt sätt att ta bort skyddsglas för snabb demontering.



Teknik - byggnation och ytor för verksamheten
Ett gemensamt kylsystem för båda isytorna.



Möjlighet att kunna spola vid avbytarbåsen och spolpost.



Önskemål att ha ett modernt och effektivt kylsystem, det ska kunna förändras utifrån
verksamhet genom att kunna snabbt ställa om isen från Ishockey till Konståkning.



Elen ska kunna anpassas för olika arrangemang ”byggskåp” helst inbyggt. Rikligt
med 16/32 Ampers uttag.



Förråden måste ha god ventilation och avfuktare.



Ett gemensam utrymme för två ismaskiner att utgå ifrån för att kunna serva båda
isytorna. Utrymmet bör vara minst 150 kvm² inklusive verkstadsutrymme. Takhöjd
minst fyra meter. Smart logistiklösning för att nå båda isytorna med båda
ismaskinerna.



Portöppning med fjärrkontroll till ismaskinsgarage.



Två snögropar att tippa snö i från ismaskinen.



Personalutrymme 30-40 kvm² inklusive vilorum, toalett och duschutrymme samt
pentry.



Gott om förråd utvändigt i ishallen för att kunna förvara maskinell utrustning till
övriga verksamheter såsom bryggor, maskiner, traktorer och skötselredskap.



Ett stort städförråd på 25 kvm².



Två större förråd på 15 kvm².

4.6 Övriga arrangemang
Under veckorna 18–28, då isen är borta kan det beredas plats för olika evenemang i
anläggningen och på isytorna. Viktigt är då att underlagen är gjutna i betong. Exempel på
evenemang/aktiviteter.



11

Inlines (rullskridskor)
Rullstolsaktiviteter
Utställningar

Konståkningsklubben kan söka bidrag för detta via t.ex. Allmänna arvsfonden.
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Under perioden då anläggningen har is, vecka 34–17, har föreningarna eller anläggningar
och fritid inget önskemål om golv för att få in evenemang/event.12
4.7 Skolan fritidsverksamhet - fritidsgårdar
Skolan bokar mycket blygsamt dagens ishall. Här finns verkligen potential för att skolan ska
utöka idrottslektioner och friluftsdagar till den nya ishallen. Integrationsinsatser kan skapas.
Fritidsgårdar kan utnyttja hallen på kvällstid.
4.8 Allmänhetens åkning
I dag har allmänheten begränsat tillträde till hallen. Önskemål i framtiden är att
Alingsåsborna ska kunna åka skridskor på bra tider även i veckorna. Genom att utöka till två
ispister finns möjlighet att allmänheten får två bra tider på vardagarna. Tider som ska
implementeras och vara samma år efter år. Tider som kan vara lämpliga är 17.00–19:00.
4.9 Funktionsrådet
Med från första början kommunens funktionshindernätverk. Hallen ska ingå i
Tillgänglighetsdatabasen (TD). Utrustad hall för funktionsvariation t.ex. kälkhockey, anpassa
hallen med skensystem med sele, användbar även för konståkningsträning. Minst två
omklädningsrum för funktionsvariation.

Bygger på samtal och erfarenhet från andra anläggningar. Golvet tar plats och efterfrågan
begränsad. Kommunen har ofta andra ytor för dessa evenemang/event.
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5 Illustration över ishallens utformning
5.1 Kravsammanställning och klassificering
Vägledande riktlinjer för utformningen av ishallen har Svenska Ishockeyförbundets riktlinjer
”Bygga Ishall” och Svenska Konståkningsförbundets ”Ishall på lika villkor”, se bilagorna 3
respektive 4.
Dessa publikationer ska vara vägledande under uppstarten i projekteringsarbetet för att
tillgodose alla erfarenheter för en funktionell isanläggning och fungera som en värdesäkring
för verksamheten och utövare.
Ishall på lika villkor är konståkningens huvudpublikation som visar på konståkningens särart
och behov. Skriften ger detaljerade specifikationer samt konkreta exempel som vägledning
för att ge en ishall en funktionell utformning. Vi vill med detta värdesäkra konståkningens
verksamhet som ofta hamnar som sekundär part i en ishall som traditionellt riktar sig till
ishockey och pojkar.
Att bygga ishall är framtagen som ett faktaunderlag för att se till att den kommande ishallen
ska passa den verksamhet som planeras. Målet från Svenska ishockeyförbundet är att se till
så sporten rekryterar flera ungdomar. För detta krävs funktionsdugliga arenor som riktas till
verksamhetens behov. Skriften visar också på hur hallar byggs med så lite miljöpåverkan
som möjligt och påvisar smarta energilösningar för optimal ekonomi och komfort.
Kravsammanställning grund:


Publikhall B, se bilaga 6



Träningshall C, se bilaga 7



Total yta 7000–8000 kvm².

Det nya förslaget för arenaklassificering på nästa sida avser 2019-2020 och framtagen av
anläggningskommittén Svenska Ishockeyförbundet.
Den tidigare arenaklassificering som är med i bygga ishall bilaga 3 på sidan 6 är från 201410-01.
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Arenaklassificering 2019/20

Kravsammanställning Arena klassificering - FÖRSLAG för 2019/2020
Eventuell Arena
Arenatyp
Publikplatser - REK
Rullstolsplatser
Restaurang
Cafeteria
Kiosker
Uppvärmd hall
Pausutrymme (publik)
Toaletter & RWC
TV kameraplats
TV & Radio kommentatorplats
Pressplatser (läktare)
Presskonferens
Uppehållsrum (press)
Sarg/Rink (30x60m)
Publikskydd (glas/akryl/polyC)
Publikskydd (Metallnät)
Hängnät, >8,5 m från kortsida
Spelarbås
Sekretariat
Säker inpassering
Matchklocka/Siren
Ljudanläggning
Videomåldomarhytt
Ledningshytt
Höjd till belysning
Belysning (luxtal) (Jämn >0,65)
Omklädningsrum
Tränarrum
Sjukvårds- och Massagerum
Domarrum
Föreningsförråd
Tvättstuga
Funktionärsrum
Sliprum
Påbudsskyltar
Parkering OB, domare
Seriesystemets
krav på
Arenatyp

SHL/HA

Publ B

Publ C

Tr hall

>5000/3500
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

>800
X

>400

>150

X
Akryl/PC

X
Akryl/PC

X
X
X
X
Mediakub/Rörliga
X
X
X
>10 m
>1000

X
X
X
X
4-4-4
X

X
X
X

Akryl/PC/Härdat
X
X
X
X

4-4-4
X

X
X

7m
>600
4st
35kvm

5m
>400
4st
35kvm

5m
>400

X
X
X
Tillgång
till

X
X

X
X
X

X

6st 35kvm
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

Akryl/PC

2st

X

SHL/HA
SDHL, HockeyEttan, J20
Superelit
HDiv2, HDiv3, J18 Allsv, J20/J18 Reg Elit/Div 1
Damer, Div1 och lägre, Hdiv4, J20/18 Div2, U13-U16, U9-U12

Röd text = Nya förändringar i Arenaklassificeringen
Uppdatering av Bygga ishall sker i vinter 2019.13
Efter samtal med Jörgen Hjert som kommer är delaktig i denna uppdatering av skriften Bygga
ishall.
13
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Publikkapacitet: Kravet om publikkapacitet kommer att överges (1000 personer). I
och med detta är lämpligt publikutrymme för denna anläggning 500–800 åskådare.
Detta för att lämna nödvändig plats och utrymme för föreningar och verksamheter.



Färre klassificeringar av hallar.



Optimering av energianvändning, smarta energilösningar t.ex. solpaneler.



Bygga ishallar i anslutning till andra byggnader för att växla energi.



Fler omklädningsrum för att tillgodose dagens behov av jämställd idrott.



Ytor för uppvärmning.



Konstruktion av isplattans underlag.



Ishall för mångfald.



Uppdatering av samlade erfarenheter från anläggningskommittén.
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6.Slutsatser
Denna förstudie visar med all tydlighet att det finns ett behov av en ny ishall i Alingsås
kommun. Studien visar också att två isytor borgar för att fler människor får plats att utöva
idrott och rörelse. De två huvudföreningarna Sörhaga/Alingsås Hockey och Alingsås
konståkningsklubb visar upp en imponerande verksamhet som växer och därmed har behov
av flera träningsmöjligheter.
Ishockeyklubben har cirka tolv lag från yngsta till seniorer i verksamhet samt Tre kronors
hockeyskola för de allra yngsta. Föreningen har även en satsning på att få in fler tjejer i sin
verksamhet.
Konståkningsklubben har cirka 100 ungdomar som utövar sporten från nybörjare till
elitverksamhet. Föreningen arbetar med att få in fler killar i verksamheten. Ett samarbete
mellan föreningarna är i antågande där de uppmuntrar killar och tjejer att prova på en annan
isidrott än den befintliga.
Det finns också en potential för allmänheten, gruppen med funktionsvariationer, skolan,
fritidsverksamhet och fritidsgårdar att utöva motion och idrott på is på ett mera omfattande
vis än vad som sker idag.
Studien visar att det har hänt mycket med denna form av anläggningar. Förr var det
hockeyhallar som byggdes, numera visar det sig att en ishall tenderar att öka sitt utbud till
nytta för alla medborgare. Detta, visar det sig, gör att utformningen på anläggningen blir helt
annorlunda än förut. Fler omklädningsrum och ytor för funktionell uppvärmning/träning
samt mer funktionella utrymmen för att skapa en mötesplats som möter framtidens behov.
Studien visar att ett mer optimalt sätt gällande miljö och energismarta lösningar utvecklas i
en isanläggning. Denna typ av anläggning är energikrävande, därför är optimal driftekonomi
gällande teknik ett intressant spår att följa.
Det är viktigt som denna studie belyser, att verksamheten vid avdelningen ”Anläggningar
och fritid” samt föreningar får vara med i utformningen av en ny isanläggning. Det är också
av yttersta vikt av Svenska Ishockeyförbundet samt Svenska Konståkningsförbundet är
delaktiga som partners.
Där kommer också det viktiga planarbetet, som inte ingått i denna studie, vara vägledande
för det framväxande arbetet. Det krävs cirka 7000 – 8000 kvm² enbart för anläggningen.
Därutöver krävs en infrastruktur omkring anläggningen så att det blir enkelt för utövarna att
ta sig till hallen med olika färdmedel.
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7 Bilagor och referenser
7.1 Bilagor
Bilaga 1, Alingsås konståkningsklubb, #SkateAlingsås
Bilaga 2, Sörhaga/Alingsås ishockeyklubb, Hockey för alla
Bilaga 3, Bygga Ishall
Bilaga 4, Ishall på lika villkor
Bilaga 5, Samrådsmöte med föreningarna
Bilaga 6, Publikhall B
Bilaga 7, Träningshall C
7.2 Referenser
Jörgen Hjerth Svenska ishockeyförbundets anläggningskommitté
Skövde ishall, personal och ledning.
Föreningarna Sörhaga/Alingsås Hockey, Alingsås konståkningsklubb samt bandyföreningarna
Hemsjö IF och Vadsjöns Bandyklubb.
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Bilaga 5, Samrådsmöte med föreningarna
Samrådsmöte 26/6-2019.
Närvarande:
Alingsås Konståkningsklubb - Martin Sundberg och Carolin Johansson
Sörhaga/Alingsås Hockey - Agneta Lundberg och Anders Albertsson
Ej närvarande
Vadsjöns bandyklubb - Robin Brandt
Hemsjö IF - Christian Balac
Sammanställning av föreningarna identifierade behov genom ett första idémöte. Här
följer anteckningar i sin helhet.
Önskemål/behovet från föreningarna;






















Fler tider till föreningarna mellan 16:00-22:00.
Framför allt möjligheter att öppna låsa tider för allmänheten att åka skridskor eller
övrig fritidsverksamhet.
Nyttjandegraden ökar med t.ex. golv mellan perioden maj-jul alternativt kör 12
månader om året.
Viktigt att de framtida behoven är statistisk säkerställt.
Vilka potentiella målgrupper kan man nå? Möjligheter till bandy eller curling?
Lovverksamhet? Ej bokningsbara tider för allmänheten eller kombinera med fasta
tider.
Hyra isytor över en helg som t.ex. Vänersborg.
Målsättning att verksamheten ska växa utifrån Arenakravet.
Möjlighet att separera spelare och publik.
”Enklare plexidemontering”.
Viktigare med utrymmen för de som brukar hallen.
”Hönsnät” i träningshallen.
Dåligt med förråd tidigare, kallförråd vs. varmförråd.
Cafeteria med pausutrymme. Serveringsfunktioner gemensamt eller föreningsdrivet,
driva med fik (fördelningsnycklar).
Livearena med fastkameror som styrs via dator.
Träningshall en isyta på 35 x 65 kvm².
Hyra golvmoduler eller ha en ”enkel” anordning. Evenemangsyta + representation.
Störst behov mellan 17:00-19:30, lite svårare att få ungdomar vid 16:00.
Ta tillvara på fjärrvärmen/energin likt Angered Arena?
Strategisk ur många perspektiv; energi, personal, evenemangsstråk, nära till andra
lokaler, närhetsprincip, etablerat idrottsområde och föreningarnas population.
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Bilaga 6, Publikhall B
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Bilaga 7, Träningshall C
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§ 39 2019.315 KUN

Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och
ombyggnation i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
1937 beslutade Sveriges Riksdag att 1 % av byggkostnaderna skulle avsättas för
konstnärliga utsmyckningar vid offentlig byggnation. Alingsås kommun beslutade 1980 om
att avsätta 0,5 % av den totala byggkostnaden vid all om- och nybyggnation, till konstnärlig
gestaltning och att kultur- och fritidsförvaltningen hade ansvar att driva frågan. Eftersom flera
förvaltningar och bolag måste vara inblandade i Kultur- och fritidsförvaltningens arbete med
att tillämpa beslutet, är det viktigt med en tydlig ansvarsfördelning för att säkra kvaliteten i
den offentliga konsten, dess underhåll, samt förhållandet till brukarna på plats.
Mot bakgrund av detta vill förvaltningen skapa tydliga och gemensamma riktlinjer för hur
arbetet med de konstnärliga gestaltningsuppdragen vid om- och nybyggnation ska se ut.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 17 september angett följande:
Den gamla kultur- och fritidsnämnden arbetade fram förslag till nya riktlinjer för arbete med
konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation i Alingsås kommun. Det nya förslaget
remitterades (2016-06-13 § 36) till samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden, FABS,
Alingsåshem och kommunstyrelsen vilka alla lämnade synpunkter på förslaget.
Efter remissinstansernas synpunkter sammanställdes ett nytt förslag till nya riktlinjer för
arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation. Vid nämndens sammanträde
den 20 mars 2017 § 21 beslutade nämnden att föreslå att kommunfullmäktige fastställde de
förslagna ”Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation enligt
0,5 % regeln i Alingsås kommun” och att kommunfullmäktige därmed skulle upphäva
kommunfullmäktiges beslut från den 25 augusti 1999 § 87.
Kommunstyrelsen beslutade dock den 29 maj 2017 § 108 att återremittera ärendet till kulturoch fritidsnämnden och att man i samråd med berörda nämnder och bolag skulle ta fram ett
nytt förslag till riktlinjer. Detta då de förslagan riktlinjerna behövde förtydligas och samordnas
med berörda förvaltningar då vissa förslag i riktlinjen innehöll sådana delar som
remissinstanserna mottsatt sig.
Förvaltningen har nu tittat på ärendet igen och lämnar förslag till nya riktlinjer. I de nya
förslaget har tidigare remissvar från tillfrågade instanser beaktats. Även samtal med planoch bygglovschefen och stadsarkitekten vid samhällsbyggnadskontoret har förts.
Synpunkterna från kommunstyrelsen om ett förtydligande avseende specificering av vad som
avses med ny- och ombyggnation har beaktats i punkt 1.
Samhällsbyggnadsnämndens och tidigare tekniska nämndens synpunkter om att dessa inte
ska skriva in konstnärlig gestaltning enligt 0,5%-regeln i relevanta processmanualler och
Justerandes sign
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Justerandes sign
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kontrakt har beaktats (punkt 1).
Även samhällsbyggnadsnämndens och tidigare tekniska nämndens synpunkter om att inte
delta i årliga informationsmöten har beaktats (punkt 2).
En förändring i de förslagna riktlinjerna från 2017 jämfört med nu gällande riktlinjerna (från
1999) är att verken som finansieras genom 0,5% regeln ska ägas och förvaltas av den part
som finansierar om- och tillbyggnationen. Där ägaren av verket står för alla kostnader i
samband med fortsatt förvaltande av verket. Samhällsbyggnadsnämndens och tidigare
tekniska nämnden mottsatte sig detta förslag och i de nya ritlinjerna som idag ligger som
förslag till beslut har dessa synpunkter beaktats och förslaget är att de verk som finansieras
av Alingsås kommun enligt 0,5 % regeln även fortsättningsvis ägs och förvaltas av kulturoch utbildningsnämnden.
Sammanfattningsvis har ett nytt förslagt till ”Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning
vid ny- och ombyggnation enligt 0,5 % regeln i Alingsås kommun” upprättats. Förslaget
daterat den 16 september biläggs tjänsteskrivelsen.
Det nya förslagna riktlinjerna föreslås skickas till berörda instanser för yttrande.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden ställer sig bakom de föreslagna riktlinjerna ”Riktlinjer för
arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation enligt 0,5 % regeln i Alingsås
kommun”.
Kultur- och utbildningsnämnden översänder de föreslagna riktlinjerna ”Riktlinjer för arbete
med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation enligt 0,5 % regeln i Alingsås
kommun” på remiss till kommunstyrelsen (upphandlingsenheten och exploateringsenheten)
och Alingsåshem.
Expedieras till
Kommunstyrelsen och Alingsåshem
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Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och
ombyggnation enligt 0,5 % regeln i Alingsås kommun
Bakgrund och syfte
1937 beslutade Sveriges Riksdag att 1 % av byggkostnaderna skulle avsättas för
konstnärliga utsmyckningar vid offentlig byggnation. Alingsås kommun beslutade 1980
om att avsätta 0,5 % av den totala byggkostnaden vid all om- och nybyggnation, till
konstnärlig gestaltning och att kultur- och utbildningsförvaltningen har ansvar att driva
frågan.
Offentlig konst handlar om att ge något mer till våra offentliga rum än det mest
funktionella och förutsägbara. Konst i det offentliga rummet är identitetsskapande och
medverkar till att skapa karaktär och sammanhang. Genom konsten uttrycks och
formuleras frågeställningar, värderingar och känslor, som ger våra liv och samhället fler
dimensioner och nya perspektiv. Konsten har i denna bemärkelse en viktig
demokratifrämjande funktion.
Syftet med detta dokument är att skapa tydliga, gemensamma riktlinjer för hur arbetet
med de konstnärliga gestaltningsuppdragen vid om- och nybyggnation ska ske.
1. 0,5 % regeln skrivs in i relevanta dokument
Att konstnärlig gestaltning enligt 0,5 % regeln vid om- och nybyggnation ska tillämpas
ska skrivas in i relevanta processmanualer och kontrakt hos:
 Upphandlingsenheten
 Exploateringsenheten
 Alingsåshem

Vid om- eller nybyggnation av fastigheter/byggnader, broar, gångtunnlar, viadukter,
rondeller och annan relevant infrastruktur där kommunen anlitar privata byggbolag ska
det finnas en samarbetsklausul inskriven i kontraktet att 0,5 % av byggkostnaderna ska
gå till offentlig konst och att byggbolaget skall samverka med kommunen kring den
offentliga gestaltningen som en del av projektet. Kultur- och utbildningsförvaltningen är
drivande i att detta sker. Ansvar för att så sker ligger på respektive ovan nämnda
enheter och bolag.
2. Informationsmöten
Informationsmöten angående kommande om- och nybyggnationer ska hållas två
gånger per år. Exploateringsenheten, Alingsåshem och kultur- och
utbildningsförvaltningen närvarar. Vid mötet presenteras kommande om- och
nybyggnationer med tillhörande tidsplan, budget och om möjligt redan då tankar kring
den konstnärliga gestaltningen. Målet är att arbetet med den konstnärliga gestaltningen
ska komma in i processen så tidigt som möjligt och vara en naturlig del av projektet.
För informationsmötena är kultur- och utbildningsförvaltningen sammankallande.
3. Arbetsgrupper
På informationsmötena föreslås arbetsgrupper för varje enskilt konstprojekt på varje
om- eller nybyggnation. Olika storlek och karaktär av konstprojekt kräver olika
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gruppkonstellationer och därför kan det i arbetsgrupperna även ingå t ex
verksamhetens, platsens eller byggnadens brukare eller andra med relevant
kompetens. Vilka dessa parter är bestämmer arbetsgruppen tillsammans.
Kultur- och utbildningsförvaltningen kontaktar därefter projektledare för om- och
nybyggnationen med den föreslagna arbetsgruppen för konstprojektet, som vid behov
kan kompletteras ytterligare. Vid behov och särskilt vid stora projekt anlitar kultur- och
utbildningsförvaltningen en extern konstkonsult som projektledare till konstprojektet.
Hela eller delar av arbetsgruppen kan även utgöra jury vid val av konstnär. De som
deltar i val av konstnär ska till större del bestå av sakkunniga, d v s representanter med
konstkompetens. Detta gör att arbetsgruppen när den fungerar som jury ytterligare ska
kompletteras. För varje arbetsgrupp är kultur- och utbildningsförvaltningen
sammankallande och gruppen rådgivande.
4. Finansiering
Eventuellt arvode för externa parter i arbetsgrupperna ingår i de medel som avsätts av
byggande part till konstprojektet. Arvodet för eventuell konstkonsult ingår i de medel
som avsätts av byggande part till konstprojektet. De medel som avsätts för projektet
överförs från byggande part till ett särskilt konto under kultur- och
utbildningsförvaltningen.
5. Specifikation av projekt
I arbetsgruppen presenterar beställaren projektets ramar (budget, tidsplan etc.) och
platsens eller byggnadens funktion (syften, teman etc.). Arbetsgruppen jobbar fram
konstprojektets specifikationer. Dessa utgör underlaget för den förstudie som
konstkonsult eller ansvarig från kultur- och utbildningsförvaltningen skriver och som
utgör underlag för kommande upphandling.
6. Val av konstnär
Inköp av offentlig fast konst ska upphandlas och köpas in i enlighet med Lagen om
offentlig upphandling (LOU) och kommunens riktlinjer för upphandling. Beroende på
projektets storlek och karaktär sker val av konstnär genom annonsering, projekttävling
eller parallella skissuppdrag. Ansvarig för upphandlingen är konstkonsult eller ansvarig
från kultur- och utbildningsförvaltningen.
Vägledande är att val av konstnär görs på följande vis:
1. Direktupphandling
Vid värde under direktupphandlingsgränsen ska val av konstnär göras enligt:
Vid värde upp till 299 999 kr tar kultur- och utbildningsförvaltningen, eventuellt
tillsammans med konstkonsult för konstprojektet, fram förslag på konstnär. Detta kan,
men måste inte basera sig på utannonsering av projektet i form av projekttävling eller
för allmän intresseanmälan. Sker ingen annonsering ska minst tre konstnärer tillfrågas,
om så är möjligt. Beslut om konstnär tas av arbetsgruppen i egenskap av
projektspecifik jury. Direktupphandlingsprocessen ska dokumenteras i enlighet med
Alingsås kommuns riktlinjer för direktupphandling.
Vid värde från 300 000 upp till gräns för direktupphandling tar kultur- och
utbildningsförvaltningen, eventuellt tillsammans med konstkonsult för konstprojektet
fram förslag på 2-3 konstnärer som, efter beslut i arbetsgruppen, tilldelas parallella
arvoderade skissuppdrag. Detta kan, men måste inte basera sig på utannonsering av
projektet i form av projekttävling eller för allmän intresseanmälan. Sker ingen
annonsering ska minst tre konstnärer tillfrågas, om så är möjligt. Beslut om konstnär
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tas av arbetsgruppen i egenskap av projektspecifik jury. Direktupphandlingsprocessen
ska dokumenteras i enlighet med Alingsås kommuns riktlinjer för direktupphandling.
2. Offentlig upphandling
Vid värde över direktupphandlingsgränsen genomförs offentlig upphandling enligt LOU
med utannonsering av projektet i form av projekttävling eller allmän intresseanmälan.
Ur inkomna förslag till projekttävling väljer kultur- och utbildningsförvaltningen
tillsammans med konstkonsult för konstprojektet tre konstnärer. Ur inkomna
intresseanmälningar väljer kultur- och utbildningsförvaltningen tillsammans med
konstkonsult för konstprojektet tre konstnärer, som tilldelas parallella arvoderade
skissuppdrag. Beslut om konstnär tas av arbetsgruppen i egenskap av projektspecifik
jury.
3. Undantag p g a konstnärliga eller tekniska skäl
I de fall då det av tekniska eller konstnärliga skäl bedöms att endast en konstnär kan
genomföra uppdraget kan det komma att bli aktuellt med inköp av verk utan
annonsering, även över direktupphandlingsgränsen. Om undantaget åberopas måste
beslutet att anta konstnären vara välmotiverat och inte vara allmänt hållet.
7. Bedömning av förslag
Inkomna skisser och förslag ska bedömas utifrån de specifika aspekter som arbetats
fram i respektive arbetsgrupp och projekt. Följande aspekter ska även tas i beaktande:
 Förslaget ska bidra till ett mer offensivt förhållningssätt till konst och till konst i

offentliga rum.
 Brukarperspektivet: förslaget ska eftersträva närhet och interaktion med medborgarna

i deras vardagsmiljö, en viktig demokratisk aspekt.
 Estetiska-, konstnärliga-, samt genusaspekter
 Samverkan med miljö och arkitektur lokalt och i ett större perspektiv
 Symbolvärde för verksamheten/sätt att förstärka verksamhetens identitet
 Materialval och tekniska lösningar
 Konstverkets hållbarhet och kringlösningar
 Drift- och underhållsaspekter

8. Kontraktsskrivning
Efter beslut i arbetsgruppen skrivs kontrakt mellan kultur- och utbildningsförvaltningen
och konstnären. Kontraktet reglerar bl a tidsplan, kostnader, ägarförhållanden, samt
garantitid för verket. Berörda nämnder och parter informeras om valet.
9. Arbetsdokument
För att underlätta kommunikationen under arbetsprocessen upprättas ett
arbetsdokument för respektive arbetsgrupp av kultur- och utbildningsförvaltningen.
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Samtliga inblandade parter inklusive konstnär ska ta del av dokumentet. Här förtydligas
kontaktpersoner, tidsplan, utförande, placering och underhåll. Sker förändringar i
projektet är det viktigt att alla får ta del av informationen.
10. Besiktning
Besiktning av verket när det väl står på plats görs vid två tillfällen av representanter
från arbetsgruppen tillsammans med konstnär. Första besiktningen sker direkt efter
verkets uppförande. Andra besiktningen sker vid ett senare tillfälle som beslutas
gemensamt, efter att den beslutade garantitiden gått ut. Vid dessa tillfällen kontrolleras
verkets överensstämmelse med kontraktet och övrigt underlag såsom t ex säkerhet
och hållbarhet. Besiktningarna dokumenteras av ansvarig på kultur- och
utbildningsförvaltningen. Till båda besiktningarna är kultur- och utbildningsförvaltningen
sammankallande.
11. Ägarförhållanden och fortsatt förvaltande av verk
De verk som finansieras av Alingsås kommun genom 0,5 % regeln ägs och förvaltas av
kultur- och utbildningsnämnden.
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Val av representanter till
Programråden 2019-2022
16
2019.004 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-19
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.004 KUN

Fyllnadsval till programråd
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
samt förbereda de studerande för att möta arbetslivet.
Vi nämndens sammanträde den 16 januari § 12 fastställdes vilka fotroendevalda som skulle
ingå i varje programråd. Då Linda Espeving (M –Naturvetenskapsprogrammet) har avsagt
sig sina uppdrag i kultur- och utbildningsnämnden behöver nämnden utse nya representanter
till dessa programråd:

Naturvetenskapsprogrammet NN

Ekonomisk bedömning
Vid programråden utgår arvoden till de förtroendevalda vilket beräknas finansieras inom den
tilldelade ramen för nämndens aktiviteter.
Förslag till beslut
Representanter fastställs enligt ovan.

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

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
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utbildningsnämnden
17
2019.023 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-19
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.023 KUN

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

Avsägelse av uppdrag samt kompletteringsval till kultur- och utbildningsnämnden KF
2019-09-04 § 140, 2019.191 KUN h 015
Uppdatering av reglemente KF 2019-06-19 § 124, 2019.320 h 001-002 KUN
Vårbokslut Alingsås kommun, KF 2019-06-19 § 123, h001 KUN
Ramberedning, förslag till ramar 2020-2022 , KF 2019-06-17 § 119, h 001 KUN
Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg, 2019.095.670 KUN

Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden lägger meddelanden till handlingarna.

Beslutet ska skickas till

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
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Anmälan av
delegationsbeslut
18
2019.024 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-09-18
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

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 2019.027.500 - 001 KUN
Anmälan av delegationsbeslut – Alströmergymnasiet dnr 2019.028 KUN – 006-009
Anmälan av delegationsbeslut - Integrationsavdelningen dnr 2019.026 KUN – 008-010
Anmälan av delegationsbeslut – förvaltningschef dnr 2019.011 KUN - 009

Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.

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
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