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Plats och tid

Lokalen Stampen, Utbildningens hus
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Beslutande

Gunnevik Anne (L) (ordförande)
Jan-Erik Gustavsson (S)
Moheeb Youda (S)
Jonathan Bessou (M)
Ali Said (C)
Elof Dimenäs (L)
Jan Gustafsson (V)
Ann Denty (V)
Otto Stryhn (SD)
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Rebecka Gustin (S) (vice ordförande)
Birgitta Larsson (S) ersätter Håkan Stern (S)
Dennis Alvdén (M)

Ej tjänstgörande
ersättare

Dimitrios Diamantopolos (S) §§95-102
Linn Wirdemo (M)
Per Palm (L)

Övriga deltagare

Anneli Schwartz (Förvaltningschef)
Martin Larsson (Enhetschef ekonomi) §95
Jan Wärn (Verksamhetschef Anläggning och fritid) §95
Katrin Löfqvist (Sekreterare)
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uppsättande
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2019-09-25

Datum för anslags
2019-10-17
nedtagande
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kungsgatan 9
.................................................
Katrin Löfqvist
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§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112

Information från förvaltningen
Anmälan om kränkande behandling och/eller trakasserier
Delårsbokslut 2019 kultur- och utbildningsnämnden
Grundläggande granskning 2019
Kursutbud Campus 2020
Motion om olycksfallsförsäkring för barn och gymnasieelever 2019 - Leif
Hansson (S), Anton César (S)
Tematisk kvalitetsgranskning av undervisning i yrkesämnet ellära,
skolinspektionen
Tematisk kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen på
yrkesprogram på Alströmergymnasiet. Skolinspektionen
Alingsås yrkesgymnasium
Uppdrag till kultur- och utbildningsförvaltningen, IT-kompetens
Organisation kultur-och utbildningsnämndens arbetsutskott
Val till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-2022
Motion - Levandegör kommunens parker - Camilla Stensson (S), Leif
Hansson (S) och Simon Waern (S)
Utredning Ishall
Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och ombyggnation i
Alingsås kommun, 0,5% regeln, se ärende 2016.075 KFN
Val av representanter till Programråden 2019-2022
Meddelanden till kultur- och utbildningsnämnden
Anmälan av delegationsbeslut
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§ 95

Information från förvaltningen
A/ Verksamhetschef Jan Wärn informerar om förstudie ishallsutredning
B/ Förvaltningschef Anneli Schwartz informerar om följande:
 Elevhanteringssystemet Procapita - säkerhetstest visat sårbarhet
 Nolhaga Parkbad - utökad personal helger
 Lönestöd - sex personer, turistchef leder cafépersonal
 Anställningar - rektor, utvecklingsstrateg
 Christmas Lights/Tomteparad
 Utställning Nolhaga slott - Lights in Alingsås
 Framtidens lärande - Trollhättan i november
 Utbyte om vuxenutbildning med Mölndals kommun
 Beredning från Lerums kommun besöker Kulturhuset
 Dialogdag tema kultur 30 september

Justerandes sign
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§ 96 2019.318 KUN

Anmälan om kränkande behandling och/eller trakasserier
Ärendebeskrivning
Anmälan om kränkande behandling har inkommit till rektor sektor 4. Elever och
vårdnadshavare är kallade till samtal med rektor och kurator.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 97 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 utbildningsnämnden 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.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 18
september § 50. Arbetsutskottet för kultur, fritid, turism och evenemang har behandlat
ärendet den 18 september § 35.
Efter arbetsutskottens sammanträde har ny prognos lämnats, på grund av att nämnden
erhåller schablonersättning för ensamkommande unga. Ny prognos för resultat på helår är 735 tkr.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet för 2019 och översänder det till
kommunstyrelsen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 98 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
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 18
september § 51. Arbetsutskottet för kultur, fritid, turism och evenemang har behandlat
ärendet den 18 september § 36.
Beslut
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
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§ 99 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 billäggs 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.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 18
september § 44.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden fastställer förslag till kursutbud för vuxenutbildning 2020.
Expedieras till
Rektor vuxenutbildningen

Justerandes sign
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§ 100 2019.262 KUN

Motion om olycksfallsförsäkring för barn och gymnasieelever 2019 - Leif
Hansson (S), Anton César (S)
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.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 18
september § 45.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder till
Kommunstyrelsen för vidare beredning.
Expedieras till
Kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden
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§ 101 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.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 18
september § 46.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden lägger Skolinspektionens beslut till handlingarna.
Expedieras till
Verksamhetschef för verksamhet utbildning.
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§ 102 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.
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 18
september § 47.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden lägger Skolinspektionens beslut till handlingarna.
Expedieras till
Verksamhetschef för verksamhet utbildning.
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§ 103 2019.313 KUN

Alingsås yrkesgymnasium
Ärendebeskrivning
Ordförande Anne Gunnevik (L) framförde följande vid arbetsutskottet för utbildning,
integration och arbetsmarknad den 18 september:
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.
Arbetsutskott för utbildning, integration och arbetsmarknad behandlade ärendet den 18
september § 48.
Beslut
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.

Justerandes sign
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§ 104 2019.300 KUN

Uppdrag till kultur- och utbildningsförvaltningen, 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 ITkompetens. 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.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 19 september angett följande:
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.
I september startade .NET- och webbutvecklarutbildningen och idag är det fyra personer
som studerar vid utbildningen från Alingsås.
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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
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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.
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.
Yrkande
Anne Gunnevik (L) yrkar följande till beslut:
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdraget och
förvaltningen arbetar fortlöpande aktivt för samverkan med IT-företag i Alingsås, Lerum och
Vårgårda för att tillhandahålla specifik uppdragsutbildning.
Beslutsgång
Ordföranden Anne Gunnevik (L) ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalles.

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdraget och
förvaltningen arbetar fortlöpande aktivt för samverkan med IT-företag i Alingsås, Lerum och
Vårgårda för att tillhandahålla specifik uppdragsutbildning.
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§ 105 2019.002 KUN

Organisation kultur-och utbildningsnämndens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad samt arbetsutskottet för kultur,
fritid, turism och evenemang diskuterade den 18 september frågan om kultur- och
utbildningsnämnden fortsättningsvis ska ha ett eller två utskott.
Efter diskussion föreslår arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad § 52
och arbetsutskottet för kultur, fritid, turism och evenemang § 37 att kultur- och
utbildningsnämndens två arbetsutskott slås samman till ett arbetsutskott.
Yrkande
Anne Gunnevik (L) yrkar att ärendet bordläggs tills sammanträdet i oktober.
Beslutsgång
Ordföranden Anne Gunnevik (L) ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalles.

Beslut
Ärendet bordläggs till sammanträdet i oktober.
Expedieras till
KLK och KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19

Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-09-24

§ 106 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
Yrkande
Anne Gunnevik (L) yrkar att ärendet bordläggs tills sammanträdet i oktober.
Beslutsgång
Ordföranden Anne Gunnevik (L) ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalles.
Beslut
Ärendet bordläggs till sammanträdet i oktober.
Expedieras till
KLK
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§ 107 2019.261 KUN

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 § 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 utbildningsnämnden 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.
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Arbetsutskottet för kultur, fritid, turism och evenemang har behandlat ärendet den 18
september § 38.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden tillstyrker motionen i det fall extra medel tillkommer
uppdraget om utökade aktiviteter i parkerna.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 108 2019.176 KUN

Utredning 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.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 19 september angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen 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.
Förstudien presenterades för arbetsutskottet för kultur, fritid, turism och evenemang den 18
september § 34.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förstudien och översänder den till
kommunstyrelsen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen, Alingsåshem
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§ 109 2019.315 KUN

Riktlinjer för arbete med konstnärlig gestaltning vid ny- och
ombyggnation i Alingsås kommun, 0,5% regeln, se ärende 2016.075 KFN
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
kontrakt har beaktats (punkt 1).
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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.
Arbetsutskottet för kultur, fritid, turism och evenemang behandlade ärendet den 18
september § 39.
Beslut
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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§ 110 2019.004 KUN

Val av representanter till Programråden 2019-2022
Ärendebeskrivning
Alströmergymnasiet har nämndens uppdrag att genom programråd skapa dialog och
samverkan mellan skola, arbetsliv och samhälle samt i hög grad möjliggöra för elevernas
delaktighet och inflytande. Programråden skall syfta till att utveckla utbildningens kvalitet
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 ny representant till
detta programråd:
Naturvetenskapsprogrammet - Dennis Alvdén (M)
Beslut
Representant fastställs enligt ovan.
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§ 111 2019.023 KUN

Meddelanden till kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden finns att redovisa för kultur- och utbildningsnämnden:
Avsägelse av uppdrag samt kompletteringsval till kultur- och utbildningsnämnden KF 201909-04 § 140, 2019.191 KUN h 015-016
Uppdatering av reglemente KF 2019-06-19 § 124, 2019.320 KUN h 001-002
Vårbokslut Alingsås kommun, KF 2019-06-19 § 123, 2019.319 KUN h 001
Ramberedning, förslag till ramar 2020-2022 , KF 2019-06-17 § 119, 2019.304 KUN h 001
Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg, 2019.095 KUN h 013
Sammanfattning av strandbadstillsynen säsongen 2019, 2019.327 KUN h 001
Personal data breach notification, 2019.326 KUN h 002
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden lägger meddelanden till handlingarna.
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§ 112 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
Beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.
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