Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kultur- och utbildningsnämnden
Tid:

2019-10-23, kl. 14:00

Plats:

Lokalen Stampen, Utbildningens hus vån två, Östra Ringgatan 16
Före sammanträdet kommer ett temamöte äga rum mellan kl 12.30-13.50
där verksamhet Anläggning och fritid presenterar nuläge och framtida
utmaningar (se separat kallelse och dagordning utskickad 18 oktober).
Därefter äger ordinarie sammanträde rum. Korta förmöten kommer att
hållas före sammanträdet.

Gunnevik Anne (L),
Ordförande

Pernilla Melin,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Information från förvaltningen

2.

Återrapportering av uppdrag avseende fordons- och
transportgrogrammet, 2019.313 KUN

3.

Revidering av delegationsordning, 2019.001 KUN

4.

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd vid
integrationsavdelningen (ytterligare handlingar vid sammanträdet),
2019.346 KUN

5.

Organisation av kultur-och utbildningsnämndens arbetsutskott,
2019.002 KUN

6.

Val till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019.003 KUN

7.

Avsiktsförklaring samarbete nordiska vänorter 2020-2022, 2019.340
KUN

8.

Ekonomisk uppföljning per månad, 2019.206 KUN
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9.

Frånvarouppföljning Alströmergymnasiet, 2019.349 KUN

10.

Kunskapsuppföljning Alströmergymnasiet 2018/2019, 2019.345 KUN

11.

Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kalenderåret 2020, 2019.344 KUN

12.

Återrapportering av handlingsplan Arbetsmarknadsenheten (AME),
2019.175 KUN

13.

Kulturpris och kulturstipendium Alstroemeria, 2019.342 KUN

14.

Föreningsansökan -aktiviteter för ensamkommande och nyanlända,
2019.354 KUN

15.

Rådgivande riktlinjer för Alingsås kommuns bosättning av nyanlända
flyktingar, 2019.343 KUN

16.

Uppföljning av biblioteksplanen 2019, 2019.341 KUN

17.

Anmälan av delegationsbeslut, 2019.024 KUN

18.

Meddelanden till kultur- och utbildningsnämnden, 2019.023 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16

§ 54 2019.313 KUN

Återrapportering av uppdrag avseende fordons- och
transportprogrammet
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen fick den 24 september i uppdrag av Kultur- och
utbildningsnämnden § 103 att ta fram en rapport som genomlyser fordonstekniskt program
vars huvudman är Alingsås Yrkesgymnasium AB.

Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att:
 undersöka förutsättningar 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 karaktärsämnen 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 företagen kan etableras, utvecklas och stärka
förutsättningar att driva programmet.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober angett följande:
Förvaltningen har utifrån kultur- och utbildningsnämndens uppdrag genomfört en analys av
Alingsås Yrkesgymnasium AB (AYG) och de förutsättningar som framträder utifrån de
underlag som finns tillgängliga.
Förvaltningen anser utifrån tillgängliga underlag att det finns försvårande omständigheter
inför ett eventuellt övertagande av fordons- och transportprogrammet från AYG. Främst rör
det som svagt elevunderlag inom hela GR-området, risk för minskad ekonomisk hållbarhet
och påverkan på nuvarande program samt befintliga lokaler/lokalanpassning. Även
oklarheter gällande investeringsbehov och kompetensförsörjning i relation till fordon- och
transportprogrammet föreligger.
Det kan därför konstateras att det i nuläget, skulle medföra ökade ekonomiska och
personella resurser att driva fordon- och transportprogram med kultur-och
utbildningsnämnden som huvudman. Dessutom finns risker för att kvaliteten vid övriga
program påverkas menligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv och svårigheter att på ett
kvalitativt sätt driva ett program så som fordon- och transport programmet i relation till
samverkansavtalet med GR.
Rapporten biläggs tjänsteskrivelsen i sin helhet.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Expedieras till
Verksamhet utbildning

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

§ 41 2019.313 KUN

Återrapportering av uppdrag avseende fordons- och
transportprogrammet
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen fick den 24 september i uppdrag av Kultur- och
utbildningsnämnden § 103 att ta fram en rapport som genomlyser fordonstekniskt program
vars huvudman är Alingsås Yrkesgymnasium AB.
Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att:
 undersöka förutsättningar 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 karaktärsämnen 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 företagen kan etableras, utvecklas och stärka
förutsättningar att driva programmet.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober angett följande
Förvaltningen har utifrån kultur- och utbildningsnämndens uppdrag genomfört en analys av
Alingsås Yrkesgymnasium AB (AYG) och de förutsättningar som framträder utifrån de
underlag som finns tillgängliga.
Förvaltningen anser utifrån tillgängliga underlag att det finns försvårande omständigheter
inför ett eventuellt övertagande av fordons- och transportprogrammet från AYG. Främst rör
det som svagt elevunderlag inom hela GR-området, risk för minskad ekonomisk hållbarhet
och påverkan på nuvarande program samt befintliga lokaler/lokalanpassning. Även
oklarheter gällande investeringsbehov och kompetensförsörjning i relation till fordon- och
transportprogrammet föreligger.
Det kan därför konstateras att det i nuläget, skulle medföra ökade ekonomiska och
personella resurser att driva fordon- och transportprogram med kultur-och
utbildningsnämnden som huvudman. Dessutom finns risker för att kvaliteten vid övriga
program påverkas menligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv och svårigheter att på ett
kvalitativt sätt driva ett program så som fordon- och transport programmet i relation till
samverkansavtalet med GR.
Rapporten biläggs tjänsteskrivelsen i sin helhet.
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdraget.

Expedieras till
Verksamhet utbildning

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Datum:
2019-10-07
Handläggare: Dennis Pavlovic
Direktnr:
Beteckning:
2019.313 KUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Rapport fordons- och transportprogrammet vid Alingsås
yrkesgymnasiummet
Bakgrund
Kultur- och utbildningsförvaltningen fick den 24 september i uppdrag av Kultur- och
utbildningsnämnden § 103 att ta fram en rapport som genomlyser fordons- och
transportprogrammet vars huvudman är Alingsås Yrkesgymnasium AB.
Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att:
 undersöka förutsättningar 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 karaktärsämnen 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 företagen kan etableras, utvecklas och
stärka förutsättningar att driva programmet.
Alingsås Yrkesgymnasium
Alingsås Yrkesgymnasium är en fristående gymnasieskola som ligger i Bolltorps
industriområde, på Norrlandsgatan 9 i Alingsås kommun. Huvudman är Alingsås
Yrkesgymnasium AB med organisationsnummer 556729-0548. Alingsås
Yrkesgymnasium AB startade sin gymnasieutbildning höstterminen 2012 (läsåret
2012/2013). Skolan leds av en rektor som har varit verksam sedan skolan startade.
Skolans rektor är även ägare och huvudman för skolan tillsammans med
utbildningsansvarige.
Huvudmannen för Alingsås Yrkesgymnasium har enligt erhållet tillstånd,
(Skolinspektionen dnr 320-2012:5484), godkännande för och bedriver följande
utbildningar:



Fordons- och transportprogrammet, inriktningarna personbil samt lastbil och
mobila maskiner.
Hantverksprogrammet, inriktning textil design samt inriktning frisör.
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I skolans lokaler bedrivs undervisning i kärnämnen, till exempel svenska, engelska
och matematik samt alla karaktärsämnen. Undervisning i Idrott och hälsa hålls i
lokaler utanför skolan. Vid Skolinspektionens granskning av Alingsås
yrkesgymnasium studerade 56 elever totalt vid gymnasieskolan. (Skolinspektionen
beslut - Dnr 31-SI 2019:1832, sid 16).
Antal elever vid fordons- och transportprogrammet vid Alingsås
yrkesgymnasium
Läsåret 2018/2019 studerade 43 elever på fordons- och transportprogrammet.
Dessa var fördelade på 18 elever i årskurs ett, 15 elever i årskurs två och tio elever i
årskurs tre. Av samtliga elever vid fordons- och transportprogrammet var 32 män
och elva kvinnor. (Skolverket – skolblad, sid 2)
42 elever studerar vid fordons- och transportprogrammet läsåret 2019/2020 varav31
elever är hemmahörande i Alingsås kommun. Dessa är fördelade på nio elever i
årkurs ett, elva elever i årskurs 2, tio elever i årskurs tre och en elev som studerar
ett fjärde år på fordons- och transportprogrammet. Övriga elever är hemmahörande i
Vårgårda (fem elever) samt övriga GR-kommuner (sex elever).
Prognos Alingsås kommun 2019-2024, 16-åringar
För att förstå Alströmergymnasiet och Alingsås kommuns uppdrag att anordna
gymnasieutbildning ser den demografiska prognosen för antal 16-åringar ut på
följande sätt.

År
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Antal 16åringar
504
510
510
562
531
562

Söktryck inom Göteborgsregionen gällande fordons- och
transportprogrammet
Inom Göteborgsregionen har det under flera år funnits en överetablering av
gymnasieplatser på fordons- och transportprogrammet. Trots ett ökande elevantal
finns tomma platser på programmet inom GR. (Rapport - Gymnasial utbildning i
Göteborgsregionen, februari 2019, sid. 44)

2
Sida 9 av 131

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Antagningsår
2014
2015
2016
2017
2018

Antal platser
296
333
304
304
333

Antalet antagna
261
255
244
234
305

Tomma platser
35
78
60
70
28

Den närmaste utbildningsanordnaren är Partille gymnasium och de har haft problem
med att få sökande till sina 22 utbildningsplatser. Detta läsår hade de endast fem
sökande inför skolstart läsåret 2019/2020. För tillfället (2019-09-26) går sex elever i
årskurs ett på fordons- och transportprogrammet vid Partille gymnasium och där
finns således 16 lediga platser i årskurs ett.

Fordons- och transportprogrammet antagning 2019 GR - kommunala
och fristående skolor
Gymnasiekommun
HÄRRYDA
KUNGÄLV
GÖTEBORG
STENUNGSUND
ALINGSÅS
KUNGSBACKA
ALE
PARTILLE
Total

Antagna 2019Antal
Antal antagna per
05-06
platser
plats
12
16
0,75
29
40
0,73
84
142
0,59
10
17
0,59
9
16
0,56
33
61
0,54
11
25
0,44
0
24
0,00
188
0,55
341

Ungdomar som eventuellt inte kan välja Alingsås yrkesgymnasium har goda
möjligheter att studera på fordons- och transportprogrammet vid andra skolor inom
GR, exempelvis Partille gymnasium. Alingsås yrkesgymnasium erbjöd 16 platser
inför läsåret 2019/2020. Dessa elever skulle idag kunna gå på Partille gymnasium
som har 16 lediga platser i årskurs ett (2019-09-26). De senaste åren har det funnits
lediga platser vid de flesta yrkesprogrammen på Alströmergymnasiet utöver
möjligheten att studera vid Alingsås yrkesgymnasium.
Kultur- och utbildningsnämnden är huvudman för Alströmergymnasiet och beslutar
årligen om verksamhet utbildnings organisation. Nämnden följer söktrycket och kan
utifrån detta besluta om lämplig organisation i relation till om söktrycket ökar
alternativt minskar på vissa program. Detta för att kunna erbjuda ekonomiskt
hållbara program och tillika kvalitativa grupper.
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Tillgången på behöriga lärare vid Alingsås yrkesgymnasium
Andelen behöriga lärare vid Alingsås yrkesgymnasium är låg. Den senaste
statistiken är från den 15 oktober 2018 då andelen var 37,9 % legitimerade behöriga
lärare beräknat på heltidstjänster. I underlaget framgår inte eventuella skillnader
mellan fordons- och transportprogrammet och hantverksprogrammet. Under en
femårsperiod har andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett
undervisande ämne växlat mellan 25,5 % och 37,9 %. Andelen av legitimerade
lärare med behörighet är anmärkningsvärt låg i jämförelse med lägeskommunens
92% och rikets 81,4 % (Skolverket – skolblad, sid 1 och 5).
Utifrån det presenterade underlaget kan konstateras att Alingsås Yrkesgymnasium
haft svårt att rekrytera behöriga lärare. Förvaltningen har ingen detaljkunskap om
hur behörigheten är fördelad mellan karaktärsämnen och kärnämnen. Utifrån
förvaltningens erfarenheter är tillgången på behöriga lärare i karaktärsämnen liten
och det har blivit allt svårare att rekrytera kärnämneslärare. Förvaltningen har
konstaterat att det är ytterst svårt att anställa behörig personal om arbetsgivaren inte
erbjuder heltidstjänster. Tillgången på behöriga lärare framåt går inte att säkerställa
lokalt men inget tyder på att bristen av lärare kommer avta inom de närmaste åren.
Samverkan med företagen
Förvaltningen gör bedömningen att en samverkan med företagen inte bör initieras
innan Alingsås Yrkesgymnasium AB beslutat sig för att avveckla sin verksamhet.
Kultur- och utbildningsnämndens förutsättningar
Frågan om nämndens förutsättningar att driva fordons- och transportprogrammet är
komplex då underlag om exempelvis ändamålsenliga lokaler, personalsituation och
Alingsås yrkesgymnasiums utrustning saknas. En grundlig utredning kring
lokalfrågan behöver göras inför ett eventuellt övertagande och även utredas
ekonomiskt. Anpassningar av nuvarande lokaler kan komma att kräva omedelbara
investeringar, vilket kan komma att kräva att nämndens övriga investeringsbehov
åsidosätts.
Fordons- och bilindustrin befinner sig i ett paradigmskifte vilket troligtvis kan komma
att kräva en hel del investeringar ibland annat ny teknik och utrustning. För att
avgöra investeringsbehoven avseende utrustning och eventuellt förändrad
utformning av lokalen behöver extern expertis anlitas. En sådan utredning bör även
se över behovet av framtida yrkepersonal.
Ett eventuellt övertagande kommer att kräva resurser i form av tid och ekonomi.
Nämnden har enligt ”Handlingsplan Effekt” (KF 2017-06-14, § 142) i uppdrag att
minska sina kostnader av program, lokaler, ekonomi och antagning utifrån en
genomlysning. Detta har skett och nettokostnaderna har utifrån effektiviseringar av
gymnasiet minskat. Under år 2016 till 2018 har Alströmergymnasiet sänkt sin
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nettokostnadsavvikelse från 7,3 % till -0,7 %. Förvaltningen har under lång tid jobbat
för att skapa en kostnadseffektiv organisation utifrån planens intention. Utöver detta
arbetar nämnden med att sänka nettokostnaderna per elever utifrån mål 4 i Kulturoch utbildningsnämndens flerårsstrategi, KUN § 23 (I Alingsås råder det god
ekonomisk hushållning grundad på effektiv resursanvändning). I detta arbete har
även en viss volymökning ingått inom nuvarande programutbud och som ryms inom
befintlig ekonomisk ram.
Förvaltningen slutsats är att ett övertagande av fordons- och transportprogram
kommer påverka hela organisationen på ett menligt sätt både gällande övriga
utbildningars kvalitet och ekonomi. Däremot ser förvaltningen positivt på ett ökat
samarbete inom GR.
Kultur- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar
Utgångspunkten för uträkningen nedan avseende intäkter är ramtilltelning (2018)
per elev och läsår för Alingsås kommun. I relation till utgifter beräknat utifrån
medelkostnaden per elev och faktiska kostnader (2018) för kommunala
utbildningsanordnare för fordons- och transportprogrammet inom GR-samarbetet
(Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Partille, Stenungssund). Nedan
presenteras ett troligt utfall om Kultur- och utbildningsnämnden drivit fordons- och
transportprogrammet inriktning personbil 2018.
Utfall 2018 (48 elever):
Intäkter: 5 294 400
Utgifter: -6 989 304
Differens: -1 694 904kr per läsår
Ett eventuellt övertagande kommer utifrån prognosen resultera i ett underskott på 1
694 904 kr per läsår. Vid ett snabbt övertagande ökar risken för oförutsedda
minusposter som kan påverka ett förväntat negativt resultat ytterligare. Dessutom är
inga eventuella investerings- och implementeringskostnader inräknade i kalkylen. Ej
heller genomströmming eller kvalitet.
Samarbete med Partille kommun
Förvaltningen har tagit kontakt med Partille kommuns utbildningsförvaltning för att
förhöra sig om möjligheter till ett eventuellt samarbete kring fordons- och
transportprogrammet. Partille kommun har ställt sig positiva till att inleda ett sådant
samarbete, vilket kan omfatta platser, utbildningsmaterial, utrustning, APL och
samverkan med lokala företag i Alingsås. Om Alingsås Yrkesgymnasium AB väljer
att avsluta sin verksamhet kan kultur- och utbildningsförvaltningen omgående
påbörja en diskussion med utbildningsförvaltningen i Partille kommun. Partille
gymnasium har goda möjligheter att ta emot elever i årskurserna 2 och 3 eftersom
de haft svårt att fylla sina klasser över tid.
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Skolinspektionens granskning 2019
Skolinspektionen har under vårterminen 2019 genomfört en regelbunden
tillsynsgranskning av Alingsås yrkesgymnasium. Skolinspektionen har vid tillsynen
uppmärksammat brister som enligt Skolinspektionens föreläggande måste åtgärdas
innan granskningen av skolan kan avslutas (Skolinspektionens granskningsbeslut
2019-08-20, Dnr 31-SI 2019:1832. Brister finns exempelvis inom områdena extra
anpassningar och stöd, trygghet och studiero samt styrning och utveckling av både
verksamheten och utbildningen.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis avråder förvaltningen att nämnden övertar fordons- och
transportprogrammet från Alingsås yrkesgymnasium AB utifrån tillgång på behöriga
lärare, nämndens förutsättningar att driva programmet, ekonomi och söktryck.
Referenser
Skolinspektionens beslut, dnr. 31-SI 2019:1832
https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=604110
Skolverket skolblad
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistik-om-forskola-skolaoch-vuxenutbildning?sok=SokA&vform=21&hman=5567290548&hmtyp=f&run=1
Rapport - Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen, februari 2019
https://goteborgsregionen.se/download/18.7e19d16416956017502ca78/155196374
6119/Gymnasial-utbildning-i-Goteborgsregionen-2018.pdf
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16

§ 55 2019.001 KUN

Revidering av delegationsordning
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden antog delegationsordning den 9 januari, § 2.
Delegationsordningen reviderades senast den 18 juni, § 90. Förvaltningen genomför
kontinuerligt en översyn av gällande delegationsordning, vilket medför att korrigeringar
behöver ske.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober angett följande:
Förvaltningen föreslår flera justeringar främst inom områdena hyresavtal och inom
verksamhet Utbildning.
Inom området hyresavtal, avsnitt A. Förvaltning/Allmänt, föreslås rätt att ingå
andrahandsavtal för bosättning av nyanlända och godkännande att nyanländ övertar ett
andrahandskontrakt delegeras till verksamhetschef. Då detta inte tydligt framgått av tidigare
delegationsordning.
Inom verksamhet Utbildning, avsnitt G. Utbildning, föreslås efter genomlysning av
skolförfattningarna att ett flertal beslut delegeras till utbildningschef respektive rektor.
Beslutsområdena är av enklare slag och liknar de beslutsområden där nämnden delegerat
beslutsrätten till utbildningschef och rektor.
I avsnitt H. Integration och arbetsmarknad föreslås en redaktionell förändring av delegat, då
tidigare flyktingsekreterarna fått ny titel och numer kallas integrationshandläggare. Ett
förtydligande föreslås avseende delegationsärende H.24. I nu gällande delegationsordning
anges endast ”andrahandskontrakt”. Förvaltningen föreslår att delegationsärendet förtydligas
till ”godkännande av andrahandskontrakt” för att tydligt skilja på rätt att ingå
andrahandskontrakt och att godkänna andrahandskontrakt inom ramen för
biståndsriktlinjerna.

Förslag till revidering av Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning biläggs
tjänsteskrivelsen.
Beslut
förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner tillägg och ändringar i delegationsordningen
enligt förvaltningens förslag.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16

Expedieras till
Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

§ 42 2019.001 KUN

Revidering av delegationsordning
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden antog delegationsordning den 9 januari, § 2.
Delegationsordningen reviderades senast den 18 juni, § 90. Förvaltningen genomför
kontinuerligt en översyn av gällande delegationsordning, vilket medför att korrigeringar
behöver ske.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober angett följande:
Förvaltningen föreslår flera justeringar främst inom områdena hyresavtal och inom
verksamhet Utbildning.
Inom området hyresavtal, avsnitt A. Förvaltning/Allmänt, föreslås rätt att ingå
andrahandsavtal för bosättning av nyanlända och godkännande att nyanländ övertar ett
andrahandskontrakt delegeras till verksamhetschef. Då detta inte tydligt framgått av tidigare
delegationsordning.
Inom verksamhet Utbildning, avsnitt G. Utbildning, föreslås efter genomlysning av
skolförfattningarna att ett flertal beslut delegeras till utbildningschef respektive rektor.
Beslutsområdena är av enklare slag och liknar de beslutsområden där nämnden delegerat
beslutsrätten till utbildningschef och rektor.
I avsnitt H. Integration och arbetsmarknad föreslås en redaktionell förändring av delegat, då
tidigare flyktingsekreterarna fått ny titel och numer kallas integrationshandläggare. Ett
förtydligande föreslås avseende delegationsärende H.24. I nu gällande delegationsordning
anges endast ”andrahandskontrakt”. Förvaltningen föreslår att delegationsärendet förtydligas
till ”godkännande av andrahandskontrakt” för att tydligt skilja på rätt att ingå
andrahandskontrakt och att godkänna andrahandskontrakt inom ramen för
biståndsriktlinjerna.
Förslag till revidering av Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning biläggs
tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner tillägg och ändringar i delegationsordningen
enligt förvaltningens förslag.
Expedieras till
Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Delegationsordning
Kultur- och utbildningsnämnden
2019-01-09 § 2
Reviderad 2019-10-23 § XX
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Delegering av nämndärenden (6 kap. 37-40 §§ kommunallagen)
Kultur- och utbildningsnämnden kan delegera beslutanderätten i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden. Delegation kan medges till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare samt till anställd i
kommunen i enlighet med 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725).
Så kallad blandad delegation (förtroendevald och tjänsteman) är inte tillåten.
Ersättare för delegat
Vid förhinder för den tjänsteman som fått delegation, om ersättare inte förordnats, inträder närmast
överordnad chef som ersättare. Förvaltningschefens ersättare är Kultur- och utbildningsnämndens
ordförande. Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större
nackdel, kan vänta till dess delegaten återkommer.
Ärenden som inte får delegeras (6 kap. 38 § kommunallagen)
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
 Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av Kultur- och utbildningsnämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige har
överklagats.
 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden.
 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Vidaredelegation
Förvaltningschefen får vidaredelegera beslutanderätt till annan anställd detta enligt 7 kapitlet 6 §
kommunallgen. Beslut som fattats efter vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschefen.
Förvaltningschefen har rätt att återkalla vidaredelegering.
Utövande av delegationsrätt
Beslut som fattas på delegation får samma rättsverkan som om nämnden själv har fattat beslutet.
Delegaten får, om ärendets beskaffenhet påkallar det, överlämna ärendet till nämnden för
avgörande.
Jäv
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga
förhållanden eller där annars jäv föreligger (6 kap 28-30 §§, 7 kap 4 § kommunallagen). Det är i
första hand den jävige själv som skall tillkännage att jäv föreligger. I sådana fall återgår
beslutanderätten till den som gett delegationen.
Anmälan av delegationsbeslut (6 kap. 40 § kommunallagen)
Beslut som fattats med stöd av delegation och som överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.
kommunallagen (laglighetsprövning) skall dokumenteras och skriftligen anmälas till Kultur- och
utbildningsnämnden (se bilaga 1).
Beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär anmäls ej till Kultur- och utbildningsnämnden. De
ska istället sammanställas i en rapport som lämnas till nämnden minst en gång per kvartal.
Rapportering sker för att ge nämnden insyn i verksamheten, men besluten behöver inte anmälas
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för protokollförning, då besvärstiden börjar löpa när den enskilde tar del av beslutet.
Ansvarig för anmälan och rapportering är delegaten. Beslut fattade av ordföranden är
nämndsekreteraren ansvarig för anmälan till Kultur- och utbildningsnämnden.
Anmälan av delegationsbeslut görs snarast efter varje kalendermånads utgång. Detta görs på
särskild blankett (bilaga 1) till nämndsekreteraren. För att kunna härleda ärenden skall skriftligt
beslutsunderlag bifogas till varje anmält beslut.
Ett delegationsbeslut måste alltid anmälas till nämnden så att det kan skrivas in i nämndens
protokoll. I och med att justeringen av nämndens protokoll tillkännages på kommunens
anslagstavla börjar besvärstiden att löpa. Ett delegationsbeslut, som överklagas genom
laglighetsprövning, som inte anmäls vinner i princip inte laga kraft (6 kap. 40 § kommunallagen).
Återkallelse, omprövning
Nämnden kan när som helst återkalla en lämnad delegation. Beslut som redan fattas med stöd av
delegation kan däremot inte återtas. Nämnden har ingen möjlighet till omprövning.
Beslut som klassas som verkställighet
Alla beslut som tjänstepersoner fattar innebär inte ett delegationsbeslut. Alla beslut som fattas är
inte att anse som beslut enligt kommunallagens mening, det är av rent verkställande art. Det
innebär att tjänstepersonerna beslutar i ärenden som rör den dagliga verksamheten. Verkställighet
kan ses som ett utförande av arbetsuppgifter som åligger tjänstepersonen enligt
arbetsfördelningen.
Prisbasbelopp
I denna delegationsordning är beloppen satta utefter antal prisbasbelopp (Pbb). Prisbasbelopp
beslutas årligen av regeringen för att spegla inflationen i samhället och kan därför räknas upp och
ner.
Överklagande av beslut
Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär överklagas i enlighet med förvaltningslagens (FL) bestämmelser. Rätt att
överklaga har den som beslutet angår, om det gått hen emot och beslutet kan överklagas, FL 22 §.
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från det hen tog del av beslutet.
Beslutet överklagas till Förvaltningsrätten, men inges till nämnden. Om nämnden inte ändrar
beslutet enligt klagandens begäran, ska ärendet vidarebefordras till Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten prövar både beslutets laglighet och lämplighet. Förvaltningsrätten kan vid sin
prövning ändra beslutet och ersätta det med ett nytt beslut. Vilka beslut som kan överklagas
framgår av respektive lag.
Laglighetsprövning
Laglighetsprövning innebär att beslutet överklagas på det sätt som föreskrivs i KL. Beslutet
överklagas till Förvaltningsrätten, som har att göra en prövning av t ex om beslutet tillkommit i laga
ordning, som att beslutet är fattat av rätt delegat eller att det inte strider mot lag. Förvaltningsrätten
kan endast upphäva beslutet, inte ersätta det med nytt beslut. Beslutet kan överklagas av
kommunmedlem – oavsett om beslutet angår hen personligen eller ej. Ett beslut ska överklagas
inom tre veckor från den dag justerat protokoll anslagits på kommunens anslagstavla.
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Skolväsendets överklagandenämnd
Vissa beslut som fattas av huvudman eller rektor kan överklagas. Hur dessa beslut kan överklagas
anges i 28 kap skollagen. I detta kapitel framgår vilka beslut som får överklagas med hjälp av
förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. De beslut som anges i 28 kap. 12 §, 16 § och 17 §
överklagas hos skolväsendets överklagandenämnd genom förvaltningsbesvär.






Beslut kan överklagas enligt reglerna i kommunallagen, besvärshänvisning, bilaga 2.
Beslut kan överklagas enligt reglerna i förvaltningslagen, överklagandehänvisning, bilaga 3.
Beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd, besvärshänvisning, bilaga 4.
Beslut kan överklagas till Kammarrätten, besvärshänvisning, bilaga 5.

FÖRKORTNINGAR
AML
= Arbetsmiljölag (1977:1160)
ArkivL
= Arkivlag (1990:782)
DL
= Diskrimineringslag (2008:765)
FL
= Förvaltningslag (2017:900)
Gyf
= Gymnasieförordning (2010:2039)
KL
= Kommunallag (2017:725)
LAS
= Lag om anställningsskydd (1982:80)
OSL
= Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
GDPR
= Dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen (2018:218)
SL
= Skollag (2010:800)
SoL
= Socialtjänstlag (2001:453)
TF
= Tryckfrihetsförordning (1949:105)
VuxF
= Förordning om kommunal vuxenutbildning (2011:1108)
Pbb
= Prisbasbelopp – bestäms årligen av regeringen
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A

FÖRVALTNING/ALLMÄNT

Nr
A.1

Ärende
Beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens beslut inte kan
avvaktas

A.2

Avslag på begäran om utlämnande av allmän Förvaltningschef
handling

A.3

Överprövning av beslut att inte
lämna ut allmän handling
Beslut att avvisa försent inkommit
överklagande
Utfärda fullmakt att företräda
nämnden och föra dess talan vid
domstolar och myndigheter
Ingå förlikning i ärende om
skadeståndskrav
Avge yttrande vid överklagat beslut om
beslutet ej är fattat av nämnden i dess helhet
Organisationsförändringar inom
förvaltningens verksamheter

A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9

A.10
A.11
A.12

Delegat
Ordförande

Ordförande

TF 2:14

Förvaltningschef

FL § 45

Förvaltningschef

KL 6:15

Kommentar
Vid förfall vice
ordförande, därefter
ledamot i
arbetsutskott.
Kan överklagas hos
Kammarrätten
Förvaltningsbesvär
Får ej
vidaredelegeras

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Stiftelser – beslut om utdelning av fondmedel
/stipendier
Förvaltningschef
 Samfonden Alingsås kommuns
lärar- och skolledarstiftelse*
 Stiftelsen Alingsås kommuns
skolfond*
 Stiftelsen Alingsås kommuns
gymnasiefond
 Stiftelsen Sven Lendahls
stipendiefond
 Stiftelsen Lars Frasse Johanssons
minnesfond
 Stiftelsen Nils Trolle Lindgrens
stipendiefond
Antagande av administrativa
föreskrifter
Förtroendevaldas kurser och
konferenser
Yttranden till myndighet

Hänvisning
KL 6:39,
Ska anmälas
vid nämndens
nästkommande
sammanträde
KL 6:40
TF 2:14

KL 6:38 p. 2
Anpassningar inom
verksamhet eller
motsvarande
Enl. riktlinjer för
resp. fond.
* Beslut fattas efter
samråd med
förvaltningschef för
barn- och
ungdomsförvaltning

Utbildningschef
Stipendieansökan
gällande
gymnasieelever
handläggs av
arbetsgrupp på
Alströmergymnasiet.
Förvaltningschef

Vidaredelegering till
verksamhetschef.

Ordförande
Förvaltningschef

Ett samlat
nämndsärende
med remisser från
Skolinspektionen
ang. nyetablering
eller utökning av
fristående
gymnasieskola per
år.
Övriga yttranden till
myndighet inom
skolväsendet
besvaras av
förvaltningschef i
egenskap av
skolchef enligt SL
2:8a
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A.13
A.14
A.15

A.16

A.17
A.18

Yttrande - Planärenden som är av ringa
betydelse för nämndens verksamhet
Ingå samverkansavtal med
personalorganisationer
Beslut om investeringar upp till 100 000 kr
100 000 – 400 000 kr
400 000 uppåt
Tecknande och förlängning av hyresavtal
upp till 2 år, där årshyran
Understiger 2 basbelopp
Överstiger 2 basbelopp

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Kultur- och
utbildningsnämnd
Hyresavtal mellan
2-10 år skall
godkännas av KS.
Hyresavtal
överstigande 10 år
skall godkännas av
KF. Enl.KF 200804-23, § 88.

Förvaltningschef
KUN

Förlängning av hyresavtal som gällt i 2 år
Teckna tillsvidarehyresavtal avseende
enskilda lägenheter och blockavtal i syfte att
hyra ut i andra hand till nyanlända för
bosättning enligt lag
Ingå andrahandsuthyrningsavtal mellan
nämnden och nyanländ för bosättning enligt
lag
Godkännande att nyanländ övertar
andrahandskontrakt

KUN
Ordförande

Varning och uppsägning av
andrahandskontrakt
Köp av arbeten som rör fastigheten
d v s anläggnings- reparations- och
underhållsarbeten som medför en ökad
årshyra med 1,0 basbelopp eller högre
Uthyrning av verksamhetens lokaler

Verksamhetschef

A.21

Ingå avtal upp till 100 000 kr
100 000 – 400 000
400 000 kr uppåt

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Kultur- och
utbildningsnämnd

B

Dataskyddsförordningen

(GDPR)

B.1

Utlämnande av registerutdrag

Förvaltningschef

Art. 15 GDPR

B.2
B.3

Rätt till rättelse av personuppgifter
Rätt till radering av personuppgifter

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Art. 16 GDPR
Art. 17 GDPR

B.4

Rätt till begränsning av behandling av
personuppgifter
Anmälningsskyldighet avseende rättelse,
radering och begränsning av personuppgifter
Rätt att göra invändningar mot behandling av
personuppgifter
Ingå PUB-avtal

Förvaltningschef

Art. 18 GDPR

Förvaltningschef

Art. 19 GDPR

Förvaltningschef

Art. 21 GDPR

Förvaltningschef

Art. 28 GDPR

A.19

A.20

B.5
B.6
B.7

Verksamhetschef

Fördelning enligt
rådgivande riktlinjer
för bosättning
Fördelning enligt
rådgivande riktlinjer
för bosättning

Verksamhetschef

Förvaltningschef

Verksamhetschef

Kan
vidaredelegeras.
Gäller ej uthyrning
av lägenheter/
bostad
Anmäls ej

Får
vidaredelegeras
Innan beslut fattas
måste avstämning
ske gentemot
ArkivL och OSL.
Prövning skall ske
om i första hand
beslut om gallring
kan ske.
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B.8
B.9
B.10

Anmälan av personuppgiftsincident
Information till registrerade om
personuppgiftsincident
Konsekvensbedömning av dataskydd

C

Ekonomi

C.1

Beslut om attestförteckning

Förvaltningschef

C.2

Upphandling av varor/tjänster
Upp till 100 000 kr
Över 100 000 kr

Verksamhetschef
Förvaltningschef

C.3

Dataskyddsombud
Dataskyddsombud

Art. 33 GDPR
Art. 34 GDPR

Verksamhetschef

Art. 35 GDPR
Upprättas efter
varje förändring
Upphandling över
20 000 kr sker i
samråd med
förvaltningens
ekonomienheten
och
upphandlingsenhet
en på KLK
För kulturskolans
avgifter se G.43
Får
vidaredelegeras till
verksamhetschef
Ändring under 1000
kr med 1/40 av pbb
med justering upp
eller ner 10 %
Se kommunens
centrala riktlinjer

C.4

Förändring av avgifter och taxor av mindre
betydelse
Avbetalningsplaner

C.5

Avskrivning av skuld upp till 0,5 pbb per kund Förvaltningschef

C.6
C.7

Undantag från angivna taxor
Ordförande
Ansökan om externa medel för projekt som ej Förvaltningschef
ingår i basverksamhet upp till 1 000 000 kr

C.8

Ansökan om externa medel för projekt som ej Kultur- och
ingår i basverksamhet över 1 000 000 kr
utbildningsnämnd

D

Personal

D.1

Anställning

Förvaltningschef

D.2
D.3

Ställföreträdare för rektor upp till 7 dagar
Ställföreträdare för rektor mellan 7 – 21
dagar
Beslut om att ej behörig person får bedriva
undervisning under längre tid än sex
månader
Lönesättning i samband med
nyanställning och liknande
situationer

Rektor
Utbildningschef

SL 2:9 3 st
SL 2:9 3 st

Förvaltningschef

SL 2:19

D.4
D.5

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Förvaltningschef

D.6

Arbetsmiljöansvar enligt AML

Förvaltningschef

D.7

Ersättning för skada på kläder, glasögon etc.
orsakad av underårig

Förvaltningschef

KFN beslut 201704-18 § 35,
2017.054 KFN
KFN beslut 201704-18 § 35,
2017.054 KFN
Får
vidaredelegeras till
verksamhetschef

Enl. KS
delegationsförteckn
ing 2018-08-20, §
128 (dnr. 2018.414
KS) samt KS beslut
1994-12-12, § 215
Vidaredelegering
får ske till
verksamhetschef
Särskild delegation
Fördelas från
ordförande till
förvaltningschef till
chefer med
personalansvar
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D.8

Ledighet utan lön upp till 3 månader

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

D.11

Ledighet utan lön mer än 3 månader
Ledighet för fackligt eller politiskt uppdrag
Beslut om rätt att kvarstå i
anställning efter 67 års ålder
Beslut om bisyssla

D.12
D.13
D.14

Disciplinåtgärd, skriftlig varning
Beslut om innehållande av lön
Avstängning m.m.

D.15

Omplacering/förflyttning

D.16

Uppsägning av personliga skäl och
arbetsbrist
Avsked
Beslut om avgångsvederlag

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef el
verksamhetschef
Resp. chef med
personalansvar
Förvaltningschef

D.9
D.10

D.17
D.18
E
E.1

Förvaltningschef

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Får delegeras till
enhetschef/rektor

LAS § 32 a
AB § 8 och
LOA
AB § 11

Efter samråd med
personalchef.

AB § 10
LAS /AB § 6

Efter samråd med
HR-avdelningen

LAS §§ 7-10
LAS §§ 18-20

Anläggning och fritid
Kronan på verket

Förvaltningschef

E.2

Föreningsavtal om verksamhet

Förvaltningschef

E.3

Projektbidrag

Förvaltningschef

E.4

Beslut om registrering av lotteri och villkor för Förvaltningschef
hur spelverksamhet får bedrivas.

Spellagen
6:9-11
Spelförordning
4:7

Belopp enligt
riktlinjer för bidraget
Upp till belopp om 3
ppb
Upp till belopp om 3
ppb.
Alla avtal längre än
2 år beslutas av
nämnd.
Får
vidaredelegeras till
verksamhetschef
Kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol,
förvaltningsbesvär
Spellagen 20:2 2 st.

F
F.1

Kultur, turism, evenemang
Beslut om inköp av utsmyckning

Förvaltningschef

Får
vidaredelegeras till
verksamhetschef
0,5 %-regeln

G
G.1
G.2

G.3

Utbildning
Upprättande/revidering av Plan mot
diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling likabehandling per sektor
Skyndsamt utreda omständigheter kring
misstänkt diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling av elev samt vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling av elev i framtiden.

Rektor

SL 6:8
DL 3:16

Återrapport till
nämnd årligen.

Rektor

SL 6:10
DL 3:18

Beslut om att helt eller delvis stänga av en
elev samt om avstängningen ska gälla
omedelbart

Kultur- och
utbildningsnämnden

SL 5:17-18

Anmälan om
misstänkt
kränkande
behandling av elev
sker omedelbart till
presidiet.
Information till
nämnd månadsvis,
KUN § 53/2019
Rektors beslut om
omedelbar
avstängning enligt
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17 § 3 st gäller till
dess AU har prövat
saken och får ej
avse längre tid än
en vecka.

G.4

Beslut om att helt eller delvis stänga av en
elev från viss utbildning med praktiska inslag
samt om avstängning ska gälla omedelbart

Kultur- och
utbildningsnämnden

SL 5:19-20

Både rektors och
AU:s beslut kan
överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär
Rektors beslut om
omedelbar
avstängning enligt
19 § 3 st gäller till
dess AU har prövat
saken och får ej
avse längre tid än
en vecka.
Både rektors och
AU:s beslut kan
överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär

Gymnasieskola och
gymnasiesärskolan
G.5

Beslut kring inackorderingstillägg

Utbildningschef

SL 15:32

Beslut om elevresor

Utbildningschef

G.6

Skolskjuts

Rektor för sektorn
med ansvar för
gymnasiesärskolan

G.7

Beslut om hur anmälningsskyldighet ska
fullgöras om elev inte kan delta i skolarbetet
pga. sjukdom eller annan orsak
Beslut om att eleverna i gymnasieskolan ska
hålla sig med enstaka egna hjälpmedel
Beslut om att det får förekomma enstaka
inslag i utbildning som kan medföra en
obetydlig kostnad
Beslut om kursplaner på nationellt program
vid gymnasieskolan
Beslut om kursplaner på nationellt program
vid gymnasiesärskolan
Fastställa programmål för nationellt program
på gymnasiesärskolan
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som
individuellt val vid gymnasieskolan
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som
individuellt val vid gymnasiesärskolan

Rektor

Lag
(1991:1110) om
kommunernas
skyldighet att
svara för vissa
elevresor
SL 18:30-31
Kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär
Gyf 12:1

Rektor

SL 15:17

Rektor

SL 15:18 och
SL 18:18

Rektor

Gyf 4:1

Rektor

Gyf 4:1a

Rektor

SL 19:5

Utbildningschef

Gyf 4:7

Utbildningschef

Gyf 4:7a

G.8
G.9
G.10
G.11
G.12
G.13
G.14

Kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär
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G.15

G.16

G.17

G.18
G.19
G.20

Beslut om att erbjuda moderna språk utöver
franska, tyska och spanska
Beslut om anordnande av
modersmålsundervisning för elev i
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Beslut om att arbetsplatsförlagt lärande ska
finnas på högskoleförberedande program
och beslut om i vilken omfattning
Upprätta utbildningskontrakt vid
lärlingsutbildning på gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan
Samråd med fysisk eller juridisk person som
tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen
av lärlingsutbildningen innan en elev inom
gymnasial lärlingsutbildning placeras på
arbetsplatsen
Läsårets omfattning för gymnasieskola och
gymnasiesärskola

Utbildningschef

Gyf 4:10-10a

Utbildningschef

SL 15:19
SL 18:19
Gyf 4:15-20
Gyf 4:12

Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs och för gymnasiearbetet
eller gymnasiesärskolearbetet samt om hur
fördelningen av undervisningstiden över
läsåren ska göras
Beslut om utökat program för elev vid
yrkesprogram för att läsa kurser för
grundläggande högskolebehörighet
Beslut om sökande ska tas emot vid
nationellt program
Beslut om att anta en sökande till
gymnasieskolan vid senare tidpunkt än vid
början av utbildningen
Beslut om att elev ska få byta
studieväg inom gymnasieskolan
Beslut om sökande till gymnasiesärskolan
tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan

Rektor
Rektor

SL 16:11a
SL 19:10a

Rektor

Gyf 7:6a

Förvaltningschef

Gyf 3:2

Rektor

Gyf 4:22

Rektor

Gyf 4:23

Utbildningschef

SL 16:42-47

Rektor

Gyf 7:8

Rektor

Gyf 7:9

Rektor

SL 18:5

Pröva frågor om antagning av en elev som
ska tas emot i gymnasiesärskolan

G.21
G.22

G.23

G.24

Ingå avtal om NIU samverkan med andra
kommuner
Beslut om att en elevs utbildning på ett
nationellt program i gymnasieskolan till sitt
innehåll får avvika från vad som annars
gäller för programmet (om särskilda skäl
finns)
Minska utbildningens omfattning vid IMprogram för elev om särskilda skäl finns
Beslut om att en elevs utbildning på ett
nationellt program i gymnasiesärskolan till sitt
innehåll får avvika från vad som annars
gäller för programmet (om särskilda skäl
finns)
Beslut om att utbildning på nationellt program
i gymnasieskolan får fördelas på längre tid än

Efter samråd med
rektorsgrupp och
personalorganisation
Vid FSG

Beslutet ska
föregås av en
utredning.
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär

Utbildningschef
Rektor

SL 16:14

Rektor

SL 17:6

Rektor

SL 19:13

Rektor

SL 16:15,
Gyf 9:7
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G.25
G.26
G.27

G.28

G.29

G.30

G.31

tre läsår
Beslut om att utbildning vid
gymnasiesärskolan får
fördelas på längre tid än fyra läsår
Beslut om ersättning för förlängd studietid vid
utbildning i annan kommun
Beslut om att utbildning på nationellt program
i gymnasieskolan får fördelas på kortare tid
än tre läsår (om tillstånd från Skolverket)
Beslut om att erbjuda ytterligare utbildning av
samma slag trots att elev efter avslutad kurs i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan fått
lägst betyget E
Yttrande från den sökandes hemkommun
innan en sökande tas emot i annan kommun/
samverkansområde
Beslut om grundbelopp och tilläggsbelopp för
elev som studerar på nationellt program vid
en fristående gymnasieskola
Beslut om förlängning (två år) av
preparandutbildningen
(om synnerliga skäl)
Beslut om mottagande vid IM-program
Beslut om andra tider för en viss utbildning
inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan om utbildningsinslag
förutsätter andra låsårstider
Beslut om behörighet och mottagande av
elever till ett fjärde tekniskt år
Beslut om individuella åtgärder inom det
kommunala aktivitetsansvaret

Rektor

SL 19:17

Utbildningschef

GR
samverkansavtal

Rektor

SL 16:15

Utbildningschef

SL 16:24
SL19:25

Utbildningschef

SL 16:48

Utbildningschef

SL 16:52-55

Rektor

SL 17:5

Utbildningschef
Rektor

SL 17:19, 21
Gyf 3:2

Rektor

SL 17a:18

Rektor

SL 29:9

Beslut om att böcker och andra lärverktyg
som varje elev inom kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning för
vuxna har för eget bruk och får behålla som
sin egendom, ska anskaffas av eleverna
själva eller erbjudas mot avgift
Upprätta individuell studieplan vid
vuxenutbildningen

Rektor

SL 20:7,
SL 21:6

Rektor

Beslut om att utbildningen på kursen inom
kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna ska upphöra, om eleven
saknar förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen eller annars inte gör
tillfredsställande framsteg
Beslut om att minska omfattningen av SFIundervisning för enskild elev
Beslut om den sökande ska tas emot till
kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå

Rektor

SL 20:8
SL 21:8
VuxF 2:16
SL 20:9,
SL 21:9

Ärendet tas bort då
lagrummet upphört
att gälla.

Campus Alingsås
G.32

G.33

G.34

G.35

Rektor

SL 20:24

Rektor

SL 20:14

Beslut om vilken utbildning som ska erbjudas Rektor
då flera kan leda till grundläggande
behörighet
Beslut om den sökande ska tas emot till
Rektor
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär

Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär

SL 20:19c
SL 20:22

Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
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G.36

Beslut om en sökande ska antas till
Rektor
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

SL 20:23

G.37

Beslut om den sökande ska tas emot till
särskild utbildning för vuxna på gymnasial
nivå

Rektor

SL 21:7

G.38

Yttrande av vilket det framgår om
hemkommunen åtar sig att svara för
kostnaden för den sökandes
utbildning för kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå
Yttrande av vilket det framgår om
hemkommunen åtar sig att svara för
kostnaden för den sökandes utbildning vid
särskild utbildning för vuxna.

Rektor

SL 20:21

Rektor

SL 21:7

Beslut om att en person ska tas emot till
utbildning i svenska för invandrare

Rektor

SL 20:33

Beslut om APL vid vuxenutbildning

Rektor

VuxF 2:27

G.39

G.40

Förvaltningsbesvär
Beslut får ej
överklagas, SL
28:18
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
Beslut kan
överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär

Kulturskolan
G.41
G.42
G.43
H
H.1

Avstängning av elev i kulturskolan
Beslut om uppsägning av plats i kulturskolan
på grund av obetalda avgifter enligt av
nämnden fastställda riktlinjer
Nedsättning eller befrielse av
kulturskoleavgifter

Förvaltningschef

Jmf. C.3

Integrationshandläggare
Administratör
Integrationsavdelningen
Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

Se Riktlinjer för
bistånd

Integration och arbetsmarknad

H.3

Beslut om ekonomiskt bistånd enligt
gällande riktlinjer
Beslut om borgensförbindelser med AB
Alingsåshem upp till tolv
månader.
Riksnorm

H.4

Reducerad norm

H.5

Reducerat försörjningsstöd

H.6

Förhöjd riksnorm, över 10 % av pbb

H.7

Kosttillägg upp till 50 % av pbb

H.8

Kosttillägg över 50 % av pbb

H.9

Uteätartillägg

H.10

Försörjningsstöd trots realiserbara tillgångar

H.11

Försörjningsstöd trots realiserbara tillgångar

H.12

Nödprövning

H.2

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Integrationshandläggare
Verksamhetschef
Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef
Integrationshandläggare,
mottagningsassistent och
delegat samt den

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 5 § SoL
4 kap. 5 § SoL
4 kap. 3 § SoL
4 kap. 3 § SoL
4 kap. 3 § SoL

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 3 § SoL

Upp till fyra
månader
Mer än fyra
månader
Tillfällig delegation
gällande
nödprövning kan
ges vid behov
under
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H.13

Omprövning av beslut

H.14

Beslut om återkrav av ekonomiskt bistånd
som beviljats enl. 4 kap. 1 § SoL pga
sökanden lämnat oriktiga uppgifter eller på
annat sätt medverat till felaktigt beviljat
försörjningsstöd
Beslut om eftergift

H.15
H.16

H.17
H.18

som har rätt att
besluta om
försörjningsstöd
och ekonomiskt
bistånd.
Delegat

semestertider av
närmaste
överordnad chef.
Beslut gäller i en
vecka per beslut.

Verksamhetschef

Arbetsutskott

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd mot Delegat, den som
återbetalning
har rätt att besluta
om ekonomiskt
Beslut enligt 4 kap. 1-2 § SoL
bistånd
Framställan till Försäkringskassan om att
Integrationsnämnden ska uppbära ersättning för utgivet
handläggare
försörjningsstöd
Begravningskostnader upp till 50 % av pbb
Integrationshandläggare

8 kap. 1 §, 9
kap 1-2 §§ SoL
9 kap. 2 § SoL

BOENDE
H.19

Boendekostnader enligt riktlinjer

Integrationshandläggare

H.20

Högre än riktlinjer, 6 månader

Verksamhetschef

H.21

I övriga fall

Arbetsutskott

H.22

Tillfälligt boende

Verksamhetschef

H.23

Hyresgaranti

Verksamhetschef

H.24

Godkännande av andrahandskontrakt

H.25

Hushållsel

H.26

Deposition till elleverantör

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.27

Arbetsresor och lokala resor

H.28

Hemförsäkring upp till 3 % av pbb

H.29

Hemförsäkring mer än 3 % av pbb

H.30

Flyttkostnader upp till 10 % av pbb

H.31

4 kap. 1-2 §§
SoL

Se riktlinjer för
integrationsavdelningens
bistånd

4 kap. 1-2 §§
SoL

Avser inhysning
över natt t.ex.
vandrarhem

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 2 § SoL

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

Flyttkostnader upp till 50 % av pbb

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.32

Flyttkostnader mer än 50 % av pbb

Arbetsutskott

H.33

Magasineringskostnader upp till 5 % per
månad av pbb

Integrationshandläggare

4 kap. 1 § SoL

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

4 kap. 1 § SoL

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare

4 kap. 1 § SoL

Mot återbetalning

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

VÅRD OCH OMSORG
H.34

Glasögon/linser upp till 4,5 % av pbb

H.35

Glasögon/linser mer än 4,5 % av pbb

H.36

Medlemskap i fackförening/A-kassa

H.37

Läkarvård och medicin

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL
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H.38

Alternativ medicinsk behandling

Arbetsutskott

4 kap. 2 § SoL

H.39

Psykoterapi

Arbetsutskott

4 kap. 2 § SoL

H.40

Tandvård upp till 40 % av pbb

4 kap. 1 § SoL

H.41

Tandvård mer än 40 % av pbb

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.42

Barnomsorg Kommunal

4 kap. 1 § SoL

H.43

Barnomsorg Privat

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.44

Barnomsorg mer än 5 % /månad

Arbetsutskott

H.45

Trygghetslarm

Integrationshandläggare

4 kap. 2 § SoL

UTRUSTNING
H.46

Hemutrustning 1 vuxen 20 % av pbb

Integrationshandläggare

H.47

Hemutrustning 2 vuxna 35 % av pbb

H.48

Hemutrustning Barn 10 % av pbb

H.49

Hemutrustning I övriga fall

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.50

Babyutrustning 10 % av pbb

Integrationshandläggare

H.51

Babyutrustning I övriga fall

Verksamhetschef

H.52

Studentlitteratur upp till 10 % av pbb per
termin

Integrationshandläggare

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1-2 §
SoL
4 kap. 1 § SoL

CSN
hemutrustningslån
undersöks innan
beslut fattas.

CSN
hemutrustnings-lån
undersöks innan
beslut fattas.

TELEFONI
H.53

Telefonikostnader Abonnemang och flyttning

Verksamhetschef

H.54

Mobiltelefon med betalkort upp till 10 % av
pbb

Verksamhetschef

H.55

SKULDER, AVBETALNING

H.56

Skulder upp till 50 % av pbb

Verksamhetschef

H.57

Skulder mellan 50 % upp till ett pbb

Förvaltningschef

H.58

Skulder över ett pbb

Arbetsutskott

H.59

Avbetalningsplan inom
Verksamhetschef
integrationsavdelningens verksamhet upp till
30 % av ett pbb
Avbetalningsplan inom
Förvaltningschef
integrationsavdelningens verksamhet över 30
% av pbb

H.60

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 2 § SoL

RESOR OCH BIL
H.61

Umgängesresor Inom Sverige

H.62

H.64

Umgängesresor I övriga fall upp till 50 % av
pbb
Umgängesresor I övriga fall över 50 % av
pbb
Bilkostnader Arbetsresor

H.65

Bilkostnader Andra resor

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.66

Bilkostnader Mer än 50 % av pbb

Verksamhetschef

H.63

Integrationshandläggare
Verksamhetschef
Arbetsutskott
4 kap. 1 § SoL
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H.67

Skatt och försäkring (om beslut a eller b)

H.68

Bilreparation 10 % av pbb (om beslut a eller
b)
Bilreparation mer än 10 % av ppb

H.69

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Integrationshandläggare

JURIDIK
H.70
H.71
H.72

H.73
H.74
H.75
H.76

Kostnader vid skilsmässa, vårdnadstvist
m.m. - Ansökan till Tingsrätt
Kostnader vid skilsmässa, vårdnadstvist
m.m. - Resekostnader
Kostnader vid skilsmässa, vårdnadstvist
m.m. - Advokatkostnader

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

Kostnader vid skilsmässa, vårdnadstvist
m.m. - Egenavgift, rättshjälpskostnad
Legitimation, pass vid behov.
Uppehållstillstånd
Beslut om att polisanmäla bedrägeri,
ekonomiskt bistånd upp till 10 % av pbb
Beslut om att polisanmäla bedrägeri,
ekonomiskt bistånd mer än 10 % av pbb

Verksamhetschef
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

4 kap. 1 § SoL

Innan undersök ifall
hemförsäkring
täcker del av
kostnaden.
4 kap. 1 § SoL

Arbetsutskott

KLÄDBIDRAG
H.77

Extra klädbidrag upp till 2,3 % av pbb

H.78

Extra klädbidrag mer än 2,3 % av pbb

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

4 kap. 2 § SoL
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BILAGA 1
Kultur-och utbildningsnämnden

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
ENLIGT KUN – DELEGATIONSORDNING
Namn på delegat:

Datum:

Ärendenummer:

Beslut:

Skriftliga beslutsunderlag bifogas

………………………………………………..
Underskrift av delegat
Skickas till kvalitets- och nämndcontrollern månadsvis
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BILAGA 2

Besvärshänvisning för beslut som överklagas enligt reglerna i
13 kap kommunallagen (2017:725) - laglighetsprövning
Om ni vill överklaga ett beslut skriv till:
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg
Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange beslutets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om samt varför ni överklagar
beslutet.
Förvaltningsrätten eller kommunen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor
från den dag bevis om protokollets justering anslogs på kommunens anslagstavla,
annars kan överklagandet inte prövas. Anslagsbeviset finns på protokollets första sida.
Grunderna för en laglighetsprövning är:






Att beslutet inte tillkommit i laga ordning.
Att beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.
Att det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
Att beslutet strider mot lag eller annan författning.

För fullständig information om hur ett beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse
eller nämnd överklagas hänvisas till bestämmelserna i 13 kap kommunallagen
(2017:725).
För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltningen,
tel 0322-61 60 00
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BILAGA 3

Överklagandehänvisning för beslut som överklagas enligt reglerna i
förvaltningslagen (2017:900)
Om ni vill överklaga ett beslut skriv till:
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg
Överklagandet, ställt till Förvaltningsrätten i Göteborg
skall dock skickas till:
Alingsås kommun
Kultur- och utbildningsnämnden
441 81 Alingsås
Tala om i överklagandet vilket beslut ni överklagar, t ex genom att ange beslutets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför ni
överklagar beslutet och vilken ändring av beslutet ni begär. Bifoga de handlingar
som ni anser stöder er uppfattning.
Kultur- och utbildningsnämnden måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet annars kan överklagandet inte prövas.
Om ert överklagande har inkommit inom besvärstiden, kommer det att skickas
vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg om inte kultur- och utbildningsnämnden
efter omprövning beslutar att ändra beslutet på det sätt som ni har begärt.
För fullständig information om hur ett beslut från kommunstyrelse eller nämnd
överklagas hänvisas till förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen (1971:291).
För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, kultur- och utbildningsnämnden,
tel 0322-616 000.
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BILAGA 4

Besvärshänvisning för beslut som överklagas enligt reglerna i
Förvaltningslagen (2017:900) – Skolväsendets överklagandenämnd
Om ni vill överklaga ett beslut skriv till:
Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm
Överklagandet, ställt till Skolväsendets överklagandenämnd
skall dock skickas till:
Alingsås kommun
Kultur- och utbildningsnämnden
441 81 Alingsås
Tala om i överklagandet vilket beslut ni överklagar, t ex genom att ange beslutets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför ni
överklagar beslutet och vilken ändring av beslutet ni begär. Bifoga de handlingar
som ni anser stöder er uppfattning.
Kultur- och utbildningsnämnden måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet annars kan överklagandet inte prövas.
Om ert överklagande har inkommit inom besvärstiden, kommer det att skickas
vidare till Skolväsendets överklagandenämnd om inte utbildningsnämnden efter
omprövning beslutar att ändra beslutet på det sätt som ni har begärt.
För fullständig information om hur ett beslut från kommunstyrelse eller nämnd
överklagas hänvisas till Förvaltningslagen (2017:900) och Förvaltningsprocesslagen
(1971:291).
För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltningen,
tel 0322-61 60 00.
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BILAGA 5

Besvärshänvisning för avslagsbeslut på utlämnande av allmän handling
Om ni vill överklaga ett beslut ska ni skriva till:
Kammarrätten i Göteborg
Box1531
401 50 Göteborg

Överklagandet, ställt till Kammarrätten i Göteborg
skall dock skickas till:
Alingsås kommun
Kultur- och utbildningsnämnden
441 81 Alingsås
Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar, exempelvis genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad ärendet handlar om, samt varför ni överklagar beslutet.
Kommunen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick beslutet.
Annars kan överklagande inte prövas.
Om ert överklagande har kommit in inom besvärstiden, kommer det att skickas vidare till
kammarrätten om inte kultur- och utbildningsnämnden efter omprövning beslutar att ändra
på beslutet som ni har begärt.
För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltningen,
tel 0322-61 60 00.
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Revidering av riktlinjer för
ekonomiskt bistånd vid
integrationsavdelningen
(ytterligare handlingar vid
sammanträdet)
4
2019.346 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16

§ 56 2019.346 KUN

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd vid
integrationsavdelningen
Ärendebeskrivning
Integrationsavdelningen har inom ramen för mottagande av nyanlända myndighetsutövning i
form av ekonomisk bistånd. Detta beskrivs i Integrationsavdelningens ”Riktlinjer för bistånd”
samt dess delegationsförteckning. Riktlinjerna reviderades senast av utbildningsnämnden
2015-03-17 § 26. Integrationsavdelningen har nu uppmärksammat behovet av att åter
revidera riktlinjerna.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober angett följande:
I förvaltningens förslag till reviderade riktlinjer har följande förändringar gjorts:
 Riktlinjerna har samordnats med socialnämndens riktlinjer i syfte att skapa jämförbara
och mer jämlika bedömningar mellan myndigheterna
 Ändringar är genomförda för att bättre harmonisera med reviderad lagstiftning så som
etableringslagstiftning från 2018 samt socialtjänstlagen där bland annat
”fritidspengen” har försvunnit
 Tidigare utskrivna summor i riktlinjerna är utbytta mot en procentsats av det nationellt
fastställda prisbasbeloppet
 Rutiner avseende våld i nära relationer har utökats
Förslag till nya riktlinjer daterad 2019-10-09 biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Beslut i ärendet hänskjuts till sammanträdet den 23 oktober.
Expedieras till
Integrationsavdelningen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

§ 43 2019.346 KUN

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd vid
integrationsavdelningen
Ärendebeskrivning
Integrationsavdelningen har inom ramen för mottagande av nyanlända myndighetsutövning i
form av ekonomisk bistånd. Detta beskrivs i Integrationsavdelningens ”Riktlinjer för bistånd”
samt dess delegationsförteckning. Riktlinjerna reviderades senast av utbildningsnämnden
2015-03-17 § 26. Integrationsavdelningen har nu uppmärksammat behovet av att åter
revidera riktlinjerna.
Beredning
Förvaltningen har skrivelse den 10 oktober angett följande.
I förvaltningens förslag till reviderade riktlinjer har följande förändringar gjorts:
 Riktlinjerna har samordnats med socialnämndens riktlinjer i syfte att skapa jämförbara
och mer jämlika bedömningar mellan myndigheterna
 Ändringar är genomförda för att bättre harmonisera med reviderad lagstiftning så som
etableringslagstiftning från 2018 samt socialtjänstlagen där bland annat
”fritidspengen” har försvunnit
 Tidigare utskrivna summor i riktlinjerna är utbytta mot en procentsats av det nationellt
fastställda prisbasbeloppet
 Rutiner avseende våld i nära relationer har utökats
Förslag till nya riktlinjer daterad 2019-10-09 biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till kultur- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut hänskjuts till nämndens sammanträde den 23 oktober.
Expedieras till
Integrationsavdelningen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Organisation av kultur-och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
5
2019.002 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16

§ 57 2019.002 KUN

Organisation av 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 föreslog 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.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 september § 105 att
bordlägga ärendet tills sammanträdet den 23 oktober.
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.
Expedieras till
KLK och KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

§ 44 2019.002 KUN

Organisation av 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 föreslog 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.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 september § 105 att
bordlägga ärendet tills sammanträdet den 23 oktober.
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.

Expedieras till
KLK och KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Val till kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
6
2019.003 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16

§ 58 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.
NN
NN
NN
NN
NN

NN
NN
NN
NN
NN

Till ordförande utses NN
Till vice ordförande utses NN

Beslut
Beslut i ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde den 23 oktober.
Expedieras till
KLK

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

§ 45 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.
NN
NN
NN
NN
NN

NN
NN
NN
NN
NN

Till ordförande utses NN
Till vice ordförande utses NN
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 24 september
§ 106 och beslutade då att bordlägga ärendet till nämndens sammanträde den 23 oktober.
Beslut
Beslut i ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde den 23 oktober.
Expedieras till
KLK

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Avsiktsförklaring samarbete
nordiska vänorter 20202022
7
2019.340 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16

§ 59 2019.340 KUN

Avsiktsförklaring samarbete nordiska vänorter 2020-2022
Ärendebeskrivning
Vänorterna Alingsås, Skedsmo i Norge och Tårnby i Danmark har sedan många år tillbaka
ett årligt ungdomsutbyte. Ungdomsgrupper besöker tillsammans med vuxna ledare varandra
regelbundet varje år för att arbeta gemensamt med vissa teman och för att lära känna
varandra. Sedan tidigare finns ett samarbetsavtal med de nordiska vänorterna för perioden
2017-2019. Inför 2020 har kultur- och utbildningsnämnden att ta ställning till ett nytt avtal om
”avsiktsförklaring” avseende ett fortsatt samarbete under kommande år.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober angett följande:
Syftet med ungdomsutbytet är att stärka de naturliga banden mellan länderna, sprida
kunskap, utveckla kulturellt samarbete och uppmuntra varandra till utbyten och nytänkande.
Samarbetet har ett särskilt fokus på demokratiarbete.
Under jubileumshelgen den 20-22 september, då Alingsås firade sitt 400-års jubileum, ägde
den sjunde nordiska ungdomsträffen rum. Ett 30-tal ungdomar från Skedsmo och Tårnby
besökte Alingsås och deltog tillsammans med svenska ungdomar i ett program. Där de bland
annat fungerade som värdar och funktionärer i en mängd jubileumsaktiviteter runtom i
Alingsås. Samtidigt möttes politiker och tjänstemän från de tre kommunerna och enades om
ett förslag till fortsatt samarbete i ytterligare tre år. I samarbetet betonas även klimatfrågorna
som ett viktigt tema. I det fall alla tre kommuner godkänner det nya avtalet om samarbete blir
det Tårnby som står värd för nästa års nordiska ungdomsträff.
Förslag till ny avsiktsförklaring för ungdomsutbyte för perioden 2020-2022 biläggs
tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner bifogat förslag till avsiktsförklaring för
ungdomsutbyte mellan Tårnby, Skedsmo och Alingsås för perioden 2020-2022.
Expedieras till
Rektor sektor 6, verksamhetschef utbildning

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

§ 46 2019.340 KUN

Avsiktsförklaring samarbete nordiska vänorter 2020-2022
Ärendebeskrivning
Vänorterna Alingsås, Skedsmo i Norge och Tårnby i Danmark har sedan många år tillbaka
ett årligt ungdomsutbyte. Ungdomsgrupper besöker tillsammans med vuxna ledare varandra
regelbundet varje år för att arbeta gemensamt med vissa teman och för att lära känna
varandra. Sedan tidigare finns ett samarbetsavtal med de nordiska vänorterna för perioden
2017-2019. Inför 2020 har kultur- och utbildningsnämnden att ta ställning till ett nytt avtal om
”avsiktsförklaring” avseende ett fortsatt samarbete under kommande år.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober angett följande:
Syftet med ungdomsutbytet är att stärka de naturliga banden mellan länderna, sprida
kunskap, utveckla kulturellt samarbete och uppmuntra varandra till utbyten och nytänkande.
Samarbetet har ett särskilt fokus på demokratiarbete.
Under jubileumshelgen den 20-22 september, då Alingsås firade sitt 400-års jubileum, ägde
den sjunde nordiska ungdomsträffen rum. Ett 30-tal ungdomar från Skedsmo och Tårnby
besökte Alingsås och deltog tillsammans med svenska ungdomar i ett program. Där de bland
annat fungerade som värdar och funktionärer i en mängd jubileumsaktiviteter runtom i
Alingsås. Samtidigt möttes politiker och tjänstemän från de tre kommunerna och enades om
ett förslag till fortsatt samarbete i ytterligare tre år. I samarbetet betonas även klimatfrågorna
som ett viktigt tema. I det fall alla tre kommuner godkänner det nya avtalet om samarbete blir
det Tårnby som står värd för nästa års nordiska ungdomsträff.
Förslag till ny avsiktsförklaring för ungdomsutbyte för perioden 2020-2022 biläggs
tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner bifogat förslag till avsiktsförklaring för
ungdomsutbyte mellan Tårnby, Skedsmo och Alingsås för perioden 2020-2022.
Expedieras till
Rektor sektor 6, verksamhetschef utbildning

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida52
1 av 1
131
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Intensjonsavtale 2020-2022.
Venskabsby-samarbejdet mellem Alingsås, Lillestrøm (tidligere med Skedsmo) og Tårnby
fortsætter i perioden, 2020-2022.
Baggrund.
Venskabskommunerne i Alingsås i Sverige, Skedsmo i Norge og Tårnby i Danmark har i lang tid
tilbage haft samarbejde og fælles arrangementer.
Seneste Intensjonsavtale dækker perioden 2017-2019 og udløber således den 31.12.19.
I denne seneste aftale var der fokus på ungdomsudveksling på baggrund af drøftelser med
repræsentanter for de unge i de tre lande. ”Demokrati” var et overordnet tema.
Skedsmo Kommune bliver pr. 1. januar 2020 til Lillestrøm Kommune. Fra ca. 51.000 indbyggere til
ca. 88.000 indbyggere. Denne ulighed i kommunestørrelser, ca. 41.000 i Alingsås og ca. 43.000 i
Tårnby, kan på sigt betyde at samarbejdet med Lillestrøm må finde nye former eller at Lillestrøm
må finde andre samarbejdspartnere. Det er ikke sikkert, tiden må vise det.
Formål.
Formålet med venskabskommunernes ungdomsudveksling er at styrke og udvikle kommunernes
historiske bånd: Sprogkundskaber, kulturelt samarbejde, udveksling og nytænkning. Det særlige,
overordnede tema skal være ”klima” med udgangspunkt i FN´s verdensmål.
Samarbejdet skal fortsat være med udgangspunkt i 3 ungdomstræf. Det er dog en positiv
mulighed, at venskabsby-relationen resulterer i andre samarbejder og informationsudvekslinger på
alle områder i kommunerne. Som et eksempel kan nævnes et fotoprojekt der nu er i gang. Med
fotografiet og levende billeder som værktøj udtrykker unge mellem 14 og 20 år fra de tre lande
tanker, drømme og bekymringer. Projektet har fået støtte fra Nordisk Ministerråd, resultatet af
projektet blev præsenteret på ungdomstræffet i Alingsås efteråret 2019.
Principper.
Alle 3 kommuner forpligter sig til følgende:
Gennemføre et planlægningsmøde og et ungdomstræf pr. år i perioden 2020-2022. - 2020 i
Tårnby, 2021 i Lillestrøm og 2022 i Alingsås.
Målgruppen er hovedsagligt unge i aldersgruppen 14-18 år.
Der kan deltage 10-15 unge fra hver kommune på nordisk ungdomstræf.
Temaerne på de nordiske ungdomstræf kan være områderne klima, demokrati, kultur, uddannelse
og øvrige relevante samfundsforhold.
De nordiske ungdomstræf planlægges på et møde om foråret i den kommune der står for
ungdomstræffet. I planlægningsmødet deltager 3-4 unge og 1 voksen fra hvert land.
Selve ungdomstræffet finder sted om efteråret.
Den kommune der arrangerer ungdomstræf er forpligtiget til at sørge for en evaluering.
Den kommune der arrangerer planlægningsmøde og ungdomstræf betaler alle udgifter i
forbindelse med dette. Ophold, kost, arrangementer. De enkelte kommuner betaler dog selv
transportomkostninger.
Organisering.
Der etableres en styregruppe i forhold til Intensjonsavtalen 2020-2022 bestående af 1 politiker og 1
embedsmand fra hver kommune. Der afholdes et styregruppe om året, om muligt i tilknytning til
ungdomstræffet. Der afholdes som udgangspunkt et møde i arbejdsgruppen om året.
Videre frem.
I løbet af 2022 tages stillingen om og i givet fald hvordan samarbejdet skal fortsætte.
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Ovenstående blev godkendt på møde i styregruppen i Alingsås den 20. september 2019 med
henblik på fremsendelse til endelig godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser.
I styregruppemødet deltog:
Jan Petter Myrvold, Skedsmo/Lillestrøm
Sidsel Bjerke Hommersand, Skedsmo/Lillestrøm
Ali Said, Alingsås
Mats Kjellmer, Alingsås
Henrik Zimino, Tårnby
Jens Lauridsen, Tårnby
Dato: ..........................

................................................
Alingsås kommun

................................................
Lillestrøm/Skedsmo kommune
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.........................................
Tårnby kommune

Ekonomisk uppföljning per
månad
8
2019.206 KUN

Sida 55 av 131

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-18
Martin Larsson

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.206 KUN

Ekonomisk uppföljning
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska
läget inom nämndens verksamheter enligt tillämpningsanvisningar inom
ramen för styrmodellen 2018 med beslutande av kommunstyrelsen 2018-03-12 § 21.
Vidare lämnas en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden
januari till september 2019.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat om 6,7 mkr gentemot budget
för perioden januari till september. Det negativa resultatet beror främst på personalens
semestereffekt motsvarande 6,8 mkr.
Utav nämndens verksamheter så syns de största avvikelserna inom Nolhaga Parkbad
1,8 mkr och Arbetsmarknadsenheten 1 mkr.

Ekonomisk bedömning
Ett resultat i paritet mot budget förväntas för nämnden på helår.

Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för september
månad och översänder den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och
kommunledningskontoret.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Controller
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Månadsbokslut 2019

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader

Budget
2019

Utfall
månad maj

Prognos
helår

Avvikelse
helår

92 264

68 256

98 698

6 434
-3 289

-187 010

-135 411

-190 299

Lokalhyror

-56 455

-42 732

-56 895

-440

Köp av tjänster

-82 778

-60 865

-84 786

-2 008

Övriga kostnader

-36 321

-25 298

-37 018

-697

Verksamhetens kostnader

-362 564

-264 306

-368 998

-6 434

Verksamhetens nettokostnader

-270 300

-196 050

-270 300

0

270 300

202 725

270 300

0

Finansnetto

0

-6

0

0

Årets resultat

0

6 669

0

0

Kommunbidrag

Kultur- och utbildningsnämndens prognos för september 2019
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till
september om 6,7 mkr gentemot budget. Det positiva resultatet kan hänföras till
säsongsvariation inom personalkostnaderna (6,8 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 0,1 mkr. Det förbättrade resultatet beror främst på utbetalning av schablonmedel för
ensamkommande unga under september månad om 1,8 mkr.
Arbetsmarknadsenheten (AME) hade inför året att hantera driftande av verksamheten
med 6,1 mkr lägre kommunbidrag jämfört med 2018. En handlingsplan har utarbetats för
AME på totalt 5,5 mkr där verksamheten avviker negativt med 1 mkr efter septembers
utfall. Prognos för helår inklusive fördelade flyktingfondsmedel och schablonmedel för
ensamkommande unga är ett negativt resultat på 800 tkr.
Nolhaga Parkbad uppvisar en negativ avvikelse till och med september om 1,8 mkr efter
öppnandet i mars med färre intäktsmånader jämfört med månader med kostnader samt
lägre intäkter än budgeterat. Helårsprognos för simanläggningen är en negativ avvikelse
på 1,4 mkr där intäkterna förväntas öka under återstående månader.
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Alströmergymnasiets resultat till och med september månad uppgår till 0,7 mkr i positiv
avvikelse med interkommunal ersättning och Gymnasiesärskolan inräknat.
Flyktingfondsmedel om 4,7 mkr har beviljats (KF 2019-04-24) och 2,7 mkr av dessa
används för utbildningsinsatser för målgruppen nyanlända. Den interkommunala
ersättningen förväntas fortsätta att öka under höstterminen i och med en större
volymökning av 16-18-åringar jämfört med befolkningsprognos samt ca 35 fler utresande
elever under höstterminen jämfört med vårterminen. Dessutom bidrar ökade kostander för
Naturbruk om ca 1 mkr till kostnadsökningen. Med kostnader för interkommunal ersättning
och drift av gymnasiesärskolan inkluderat samt flyktingfond och schablonintäkter för
ensamkommande förväntas ett resultat i paritet med budget för gymnasiet som helhet.
KF beslutade 2019-09-25 att fördela 1,1 mkr i tillfälligt bidrag till Kultur- och
utbildningsnämnden avseende att låta ensamkommande unga bo kvar i sin asylprocess.
Helårsprognos för Kultur- och utbildningsnämnden justeras efter fördelade medel från KF
till ett resultat utan avvikelse mot budget.
Nämndens investeringsram uppgår till 6 mkr och utfall efter september månad är 2,3 mkr.
Hittills har investeringar om 5,8 mkr beviljats där beställningar följer plan och större
satsningar riktats mot Alströmergymnasiet i och med volymökning.
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Frånvarouppföljning
Alströmergymnasiet
9
2019.349 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16

§ 61 2019.349 KUN

Frånvarouppföljning Alströmergymnasiet
Ärendebeskrivning
Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs en frånvarouppföljning av
Alströmergymnasiet elever innevarande läsår.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober angett följande:
Kultur-och utbildningsförvaltningen har genomfört en uppföljning av närvaro, frånvaro och
ogiltig frånvaro gällande Alströmergymnasiets elever för vårterminen 2019 sektorsvis.
Arbetslagen har utvärderat statistiken och även de insatser som genomförts har analyserats.
Frånvarouppföljningen visar bland annat på följande:





Frånvaron, både giltig och ogiltig, ökar desto längre in på gymnasietiden eleven är.
Pojkar har generellt sätt något högre frånvaro.
I vissa gymnasieprogram är frånvaro kopplat till arbete.
Ohälsa och till viss del dokumenterad stress

Frånvarouppföljningen daterad den 10 oktober 2019 biläggs i sin helhet tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner frånvarouppföljningen
Expedieras till
Verksamhet utbildning

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

§ 48 2019.349 KUN

Frånvarouppföljning Alströmergymnasiet
Ärendebeskrivning
Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs en frånvarouppföljning av
Alströmergymnasiet elever innevarande läsår.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober angett följande:
Kultur-och utbildningsförvaltningen har genomfört en uppföljning av närvaro, frånvaro och
ogiltig frånvaro gällande Alströmergymnasiets elever för vårterminen 2019 sektorsvis.
Arbetslagen har utvärderat statistiken och även de insatser som genomförts har analyserats.
Frånvarouppföljningen visar bland annat på följande:





Frånvaron, både giltig och ogiltig, ökar desto längre in på gymnasietiden eleven är.
Pojkar har generellt sätt något högre frånvaro.
I vissa gymnasieprogram är frånvaro kopplat till arbete.
Ohälsa och till viss del dokumenterad stress

Frånvarouppföljningen daterad den 10 oktober 2019 biläggs i sin helhet tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner frånvarouppföljningen
Expedieras till
Verksamhet utbildning

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum: 2019-10-10

Kultur- och utbildningsnämnden

Frånvarouppföljning Alströmergymnasiet
Nedan redogör kultur- och utbildningsförvaltningen för uppföljning av frånvaron för elever vid
Alströmergymnasiet läsåret 2018/2019. Statistiken är hämtad från kommunens beslutsstöd
Hypergene den 8 oktober 2019.

Sektor 1

Närvaro/frånvaro per program

Ekonomiprogrammet

Närvaro i %

Frånvaro i %

Varav ogiltig frånvaro
i%

84,6 %

15, 4 %

2,1 %

Ekonomiprogrammet hade 147 elever under vårterminen 2019.
Arbetslaget har tillsammans med elevhälsoteamet (EHT) ett fortsatt fokus på frågan kring
frånvaro. En stor del av mentorstiden används till att prata närvaro/frånvaro och riktlinjer kring
detta. Studieteknik, kurs- och ämnesinformation, schema och kommande aktiviteter finns också
på agendan. Insatser görs tidigt för att öka elevernas insikt och förståelse för sin nya utbildning
genom kursupplägg, studier, betyg/bedömning etc. Det är också av betydelse att eleven känner
att relationen till undervisande lärare och kamrater fungerar bra samt att kunskap finns om vart
de kan vända sig vid behov av olika former av stöd.
EHT arbetar för att göra sig synlig och känd för alla elever på ekonomiprogrammet men har ett
speciellt fokus på åk 1, då det tydligt kan göra skillnad för elevens studiemöjligheter.
Närvaro/frånvaro per årskurs
Årskurs

Närvaro i %

Frånvaro i %

Sektor 1
1
2
3

84,6 %
89,0 %
84,8 %
80,2 %

15,4 %
11,0 %
15,2 %
19,8 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
2,1 %
1,3 %
2,1 %
2,8 %

På ekonomiprogrammet har det skett förändringar kring den giltiga frånvaron i åk 1 och åk 2
jämfört med föregående läsår. Frånvaron ökar i åk 3. I jämförelse med den ogiltiga frånvaron
sticker åk 1 ut då eleverna i denna årskurs har lägst procent med 1,3 %, i jämförelse med åk 2
och åk 3.

1 (8)

Sida 62 av 131

En känd orsak till ökad frånvaro under vårterminen i åk 2 och/eller höstterminen i åk 3 är att
eleven fyller 18 år och själv anmäler sin frånvaro. En annan orsak till frånvaro är att många
elever bokar in körlektioner på skoltid eller tackar ja till arbetspass på sina extraarbeten.
Det är viktigt att ha en tydlig dialog med både enskild elev och hela gruppen kring vad
konsekvenserna blir gällande studieresultatet vid stor frånvaro. Arbetet med att tydliggöra vikten
av närvaro för alla elever, på klassens mentorstid, vid utvecklingssamtal, olika former av
återkopplingar med undervisande lärare samt information på föräldramöten sker.
Närvaro/frånvaro per kön

Kvinna
Man

Närvaro i %

Frånvaro i %

88,2 %
84,1 %

14,8 %
15,9 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
1,5 %
2,6 %

I jämförelsen mellan könen syns att flickor har en högre andel anmäld frånvaro, medan pojkar
har högre andel oanmäld frånvaro. Frånvaron är en fortsatt utmaning för arbetslaget och EHT. a

Gymnasiesärskolan
Närvaro/frånvaro per program

Gymnasiesärskolan
Individuellt program och
nationella program

Närvaro i %

Frånvaro i %

85,7 %

14,3 %

Varav ogiltig
frånvaro
3,2 %

På gymnasiesärskolan var 33 elever inskrivna under läsåret 2018/2019. Gymnasiesärskolan
erbjuder skolgång på ett individuellt program och tre nationella program. Då elevantalet är lågt
på vissa program och i vissa årskurser riskerar redovisning av data på en mer detaljerad nivå
att peka ut individer, vilket inte är avsikten. Således redovisas ovan enbart en sammanställning
på skolnivå. En osäkerhetsfaktor i det datamaterial som finns tillgängligt för vårterminen 2019 är
att det är först under innevarande läsår, det vill säga 2019/2020, som samtlig personal har
möjlighet att rapportera närvaro/ frånvaro i Vklass på ett korrekt sätt. Bedömningen är ändå att
de siffror som redovisas för vårterminen 2019 är korrekta.
Under vårterminen 2019 var det en enskild elev som hade en hög frånvaro vilket påverkar
resultatet på skolnivå. Det gjordes en rad insatser från skolans sida för den enskilda eleven
men omständigheter kopplade till elevens funktionsnedsättning och faktorer som låg utanför
skolans påverkansmöjligheter gjorde att frånvaron var hög.
På individuella programmet finns frånvaro endast vid anmäld ledighet, när eleven är borta på
grund av möte med t. ex externa vårdkontakter eller vid sjukdom. På de nationella programmen
förekom både anmäld och ogiltig frånvaro.
Gymnasiesärskolan har goda rutiner för att främja hög närvaro och snabbt upptäcka frånvaro.
Grunden i arbetet består av att det finns en tät kontakt och dialog, många gånger dagligen, med
såväl elever som vårdnadshavare. Mentorer får även stöd av EHT i arbetet med att främja
närvaro och åtgärda ogiltig frånvaro.

Sektor 2
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Närvaro/frånvaro per program
Närvaro i %

Frånvaro i %

Sektor 2
Bygg- och
anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet

88,0 %
83,4 %

12,0 %
16,6 %

Varav ogiltig
frånvaro
1,9 %
3,5 %

86,4 %

13,6 %

3,2 %

Teknikprogrammet

89,0 %

11,0 %

1,9 %

Frånsett bygg- och anläggningsprogrammet är frånvaron något högre på sektor 2 jämfört med
snittet för hela Alströmergymnasiet. Elever på bygg- och anläggningsprogrammet har dock i
regel bra närvaro på sin APL.
Under läsåret har en ny frånvarorutin implementerats vilket ska resultera i en snabbare
återkoppling till vårdnadshavare/elev. Detta kan ta sig i uttryck att mentor ringer, mailar eller på
annat sätt försöker kontakta elev vid frånvaro. Detta gäller vid både anmäld och oanmäld
frånvaro. Ytterligare åtgärder framöver är att skapa möjligheter för mentor att i arbetslaget
regelbundet lyfta närvaro och frånvaron för diskussion och skapa samsyn kring arbetet framåt.
Närvaro/frånvaro per årskurs
Årskurs

Närvaro i %

Frånvaro i %

Sektor 2
1
2
3

88,0 %
88,6 %
86,1 %
80,5 %

14,8 %
11,2 %
13,8 %
19,4 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
3,3 %
1,4 %
2,5 %
6,0 %

Den ogiltiga frånvaron är förhållandevis låg i jämförelsen med frånvaron i stort. Elever med en
lägre frånvaro är överlag bättre på att anmäla frånvaro vid sjukdom eller annan giltig orsak.
Elever med extremt hög frånvaro tycks, med vissa undantag, i mindre grad fortsätta anmäla
frånvaron där ohälsan är uppmärksammad och åtgärder redan satts in. Detta mönster kan dock
endast ses om man tittar på varje elev enskilt.
Tidigare frånvarorapporteringar har lyft problematik med att elever på bygg- och elprogrammen
tagit anställning och därmed minskat sin närvaro i skolan. Denna problematik upplevs ha
minskat under det senaste läsåret.
Närvaro/frånvaro per kön

Kvinna
Man

Närvaro i %

Frånvaro i %

77,1 %
86,8 %

22,8 %
13,1 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
12,2 %
2,5 %

Flickornas närvaro är fortfarande på en problematisk låg nivå och insatser för att öka denna ska
iscensättas. Andelen flickor vid sektor 2 är låg vilket gör det svårt att analysera frånvaron.

Sektor 3
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Närvaro/frånvaro per program
Närvaro i %

Frånvaro i %

Samhällsvetenskapsprogrammet
Humanistiska programmet

81,9 %
87,3 %

18,1 %
12,7 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
3,2 %
1,4 %

Barn- och fritidsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

76,8 %
75,7 %

23,2 %
24,3 %

6,5 %
4,9 %

Samhällsvetenskapsprogrammet har högre genomsnittlig frånvaro än de övriga
högskoleförberedande programmen på Alströmergymnasiet. Majoriteten av dessa timmar står
en mindre andel elever för. Programmet har varit framgångsrikt i att behålla elever inom
programmet som annars hade riskerat att avbryta sina studier på grund av låg studiemotivation
eller ohälsa. Elever stannar kvar i högre utsträckning inom samhällsvetenskapsprogrammet
med en anpassad studiegång. Detta innebär att de får med sig ett antal betyg även om de inte
når full examen. Ett fåtal elever avslutar sin utbildning nästkommande läsår för att på detta sätt
nå en examen eller får med sig ett studiebevis.
Fördelarna med att behålla eleverna inom skolans ram är att eleven är i ett socialt sammanhang
med rutiner och hinner bli något äldre innan de väljer att gå vidare till arbete eller fortsatta
studier. Dessa elever har i regel en hög frånvaro på grund av sjukskrivning eller annan
problematik vilket blir tydligt i frånvarostatistiken.
Programmet kommer att behöva arbeta tydligare och intensivare med att informera om olika
inriktningar och framhäva samhällsprogrammets bredd och möjligheter för framtida högre
studier. I detta är studie- och yrkesvägledarna en viktig komponent.
Humanistiska programmet har relativt hög närvaro vilket kan förstås genom den
sammanhållning och studiemotivation som eleverna vittnar om. Sammanhållningen och de
aktiva utbildningsvalen får en positiv effekt på hela gruppen vilket leder till högre måluppfyllelse
och högre närvaro. Närvaron har visserligen sjunkit något jämfört med höstterminen 2017, men
är fortsatt relativt hög.
På barn- och fritidsprogrammet har närvaron minskat jämfört med tidigare år. En anledning
bedöms kunna vara att flera elever påbörjar studierna senare efter att ha prövat på studier i
annat program.
På vård- och omsorgsprogrammet fanns elever med mycket stor frånvaro kopplat till
sjukskrivningar, ohälsa och bristande studiemotivation. Dessa elever erbjuds anpassad
skolgång på Plattformen. Då vårdsektorn är i behov av personal erbjuds eleverna timvikariat
vilket några av eleverna har svårt att tacka nej till. Programmet har dock fått hjälp av Vård- och
omsorgscollege och programrådet att sprida till enheterna att endast ringa in elever under
helgerna, vilket har hjälpt i perioder. Närvaron har sjunkit något sedan höstterminen 2017.
Närvaro/frånvaro per årskurs
Årskurs

Närvaro i %

Frånvaro i %

Sektor 3
1
2
3

80,5 %
83,8 %
79,6 %
78,1 %

19,5 %
16,2 %
20,4 %
21,9 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
3,8 %
1,1 %
3,3 %
6,9 %
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Frånvaron ökar med elevernas ålder och efter myndighetsdagen då eleverna får sjukanmäla sig
själva. Dessa elever behöver närvarande mentorer som snabbt fångar upp eleven och för
kontinuerlig dialog om frånvaro och närvaro. Det finns idag ingen möjlighet att i närvarosystemet
identifiera orsaken till varför elevernas frånvaro ökar efter 18 års ålder. Idag kan eleven anmäla
sig giltigt frånvarande via Vklass och via telefon. Det går alltså inte att skilja på om eleven är
sjuk eller om eleven är borta av andra skäl.
De elever som haft en problematisk skolgång tappar ibland motivationen i åk 3 om de ser att
deras examen riskerar att utebli. Dessa elever behöver många extra anpassningar och stöd för
att bryta en negativ trend av frånvaro. Genom ett aktivt arbete kan studieavbrott förhindras,
även om det innebär att elevens närvaro fortsatt är under genomsnittet. Studieavbrott ses som
en större risk för den enskilde eleven än en hög frånvaro även om målet alltid är att eleven ska
ha full närvaro i skolan.
En annan orsak till hög frånvaro på framförallt samhällsvetenskapliga programmet kan vara den
stress som många elever känner inför skolsituationen och för att prestera så bra som möjligt i
alla ämnen. En del elever och då främst flickor uttrycker att de stannar hemma för att läsa till
prov eller skriva klart uppgifter. Det är viktigt att skolan noggrant bevakar elevernas arbetsmiljö
och på alla sätt värnar om denna.
På Humanistiska programmet är trivseln god, måluppfyllelsen hög och närvaron god. Det är inte
alltid självklart om hög måluppfyllelse leder till högre motivation och därmed närvaro eller om
det är den höga närvaron som ger hög måluppfyllelse och trivsel.
Enligt riktlinjer i från centrala studiestödsnämnden så ska skolan efter fyra timmars ogiltig
frånvaro under en period på 30 dagar meddela elev samt vårdnadshavare att frånvaron kommer
rapporteras in till CSN. Detta gäller om eleven under kommande 30-dagarsperiod har ogiltig
frånvaro vid fyra enskilda tillfällen. I dessa fall återkallar CSN studiestödet vilket kan vara en
tydlig signal till eleven men ibland också öka problematiken kring frånvaron.
Närvaro/frånvaro per kön

Kvinna
Man

Närvaro i %

Frånvaro i %

80,4 %
80,7 %

19,6 %
19,3 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
2,3 %
6,7 %

Inom sektor 3 finns endast marginella skillnader mellan könen gällande frånvaron. Det är
framförallt den ogiltiga frånvaron som är högre bland pojkarna vilket bland annat kan härledas
till elever i åk 3 med mycket stor ogiltig frånvaro.
Sammanfattningsvis visar närvarostatistiken från sektor 3 att närvarofrågan fortsatt ska vara i
fokus för att fånga upp eleverna och på det sättet öka måluppfyllelse samt genomströmning
men också för att rusta eleverna för det framtida yrkeslivet. Följande insatser kommer därför att
arbetas vidare med under läsåret 19/20:
●

●

●

Tydliggöra rutinerna vid frånvaro för vårdnadshavare samt informera om skolans
inställning till att söka ledighet och vikten av att vara i skolan så mycket man kan.
Erfarenhet visar att om eleven vistas i skolan kan hjälp erhållas.
Tydliggörande av rutinerna för oro kring frånvaro till lärare och mentorer. Blanketten för
oro kring just frånvaro tydliggörs och blir ett bättre instrument för både mentorer och
elevhälsa för att förebygga hög frånvaro.
Mentorerna fångar tidigt upp tendenser kring hög och pratar med eleven samt eventuell
vårdnadshavare. Även giltig frånvaro följs upp i mycket större utsträckning då mentor
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●
●

●
●

ställer frågor till eleven i ett tidigt stadie. Att tidigt bli sedd är en klar framgångsfaktor i
att minska till exempel psykisk ohälsa.
Man jobbar aktivt i arbetslagen för att stämma av frånvaron för eleverna under veckan
och diskuterar vilka insatser som behövs göras.
Rektor kallar elever tidigt till ett kort samtal om mentor signalerar om hög frånvaro. Då
kan också andra delar av elevhälsan vara med såsom skolsköterska eller kurator för att
utröna vad skolan kan stötta med gällande att öka närvaron.
Under mentorstid jobbar man fokuserat med närvarofrågan på gruppnivå. Man kopplar
den tidigt till arbetslivet och följer upp noga i det arbetsplatsförlagda lärandet.
Tydliggöra för eleven vilka konsekvenser hög frånvaro kan få och vilket stöd skolan kan
erbjuda om eleven behöver hjälp.

Sektor 4

Närvaro/frånvaro per program
Närvaro i %

Frånvaro i %

Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet

87,8 %
89,4 %

12,2 %
10,6 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
1,5 %
1,0 %

Handels- och
administrationsprogrammet
Restaurang- och
livsmedelsprogrammet

81,5 %

18,5 %

3,6 %

72,4 %

22,6 %

7,2 %

Närvaron på estetiska programmet visar för andra året i rad en positiv tendens. Frånvaron,
både giltig och ogiltig, sjönk från VT 2017 till VT 2018, och ytterligare till VT 2019. Mönstret för
ES-eleverna överensstämmer med hela skolans på så sätt att frånvaron ökar mellan
årskurserna, från låg i årskurs 1 till högre i årskurs 3.
Närvaro/frånvaro per årskurs
Årskurs

Närvaro i %

Frånvaro i %

Sektor 4
1
2
3

82,4 %
89,2 %
85,7 %
78,0 %

17,6 %
10,8 %
14,3 %
22,0 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
3,8 %
1,7 %
1,9 %
5,3 %

Närvaro/frånvaro per kön

Kvinna
Man

Närvaro i %

Frånvaro i %

87,0 %
83,5 %

13,0 %
16,5 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
1,4 %
3,9 %
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Däremot skiljer sig könsfördelningen för frånvaron på ES från fördelningen i skolan som helhet.
För hela Alströmergymnasiet är den giltiga frånvaron jämnt fördelad mellan könen (16,2 resp
16,0 procent) medan den på estetprogrammet är betydligt högre för flickor än för pojkar (14,3
resp 8,8 procent). Den ogiltiga frånvaron på hela skolan är större för pojkar än för flickor, men
på ES är den skillnaden obetydlig.

Sektor 5

Närvaro/frånvaro totalt

Sektor 5
1
2
3

Närvaro i %

Frånvaro i %

71,4 %
70,6 %
76,0 %
74,4 %

28,6 %
29,4 %
24,0 %
25,6 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
16,2 %
17,2 %
10,3 %
13,9 %

Antal
141
121
12
5

Sektorn har liksom gymnasiet som helhet haft stort fokus på olika insatser för att öka elevernas
närvaro i skolan sedan läsåret 2016/2017. Tätt samarbete i arbetslaget, snabbt agerande av
mentor vid frånvaro och orosanmälan till rektor och EHT är några exempel på väl
implementerade rutiner. Kopplingen närvaro och framgång i studierna fokuseras på mentorstid
samt kommuniceras med målsmän och boenden.
I en jämförelse mellan läsåret 16/17 och 17/18 kan man se en positiv utveckling på sektor 5 då
elevernas närvaro i skolan ökade med ungefär 10%. Det var i första hand elever inom
individuellt alternativ (preparand) som stod för ökningen. Två tredjedelar av den gruppen hade
mycket god närvaro och för alla dessa elever ledde studierna under läsåret till behörighet för
studier på nationella program. Eleverna inom språkintroduktion hade dessvärre fortsatt hög
frånvaro varav en tredjedel på nivåer över 20%.
Inför läsåret 18/19 såg elevunderlaget på IA inriktningen i allt väsentligt annorlunda ut. Ett flertal
elever med stora utmaningar såsom sociala problem och psykisk ohälsa togs emot. Flera med
lång erfarenhet av hög frånvaro och svårigheter att få skolgången att fungera sedan tidigare.
Detta i kombination med att antalet elever inom språkintroduktion med frånvaro på över 20%
även detta läsår uppgick till ungefär en tredjedel, resulterade i att den förbättrade
närvarostatistik på ungefär 10% man kunde notera året innan dessvärre försämrades
motsvarande samma 10 procent.
Elever inom inriktningen yrkesintroduktion visar på en positiv tendens. I den gruppen är det
endast ett fåtal elever som har frånvaro som uppgår till 20%. Man ser att ju mer programnära
och integrerat elever på introduktionsprogrammen erbjuds att studera desto tydligare blir
målbilden, motivationen ökar och därmed också närvaron i skolan.
Man kan konstatera att liksom föregående läsår är det IM-elever som går sitt andra år på
programmet som har bäst närvaro. Om man inte färdigställer på ett år utan behöver ytterligare
ett brukar motivationen ofta öka av olika skäl. Eleverna har hunnit mogna, fått ökad förmåga att
själva formulera mål för studierna samt känna större trygghet och tilltro till den egna förmågan.
Om studieplanen behöver läggas upp på tre år uppstår ofta en frustration över att inte komma
vidare tillräckligt snabbt och därmed ökar frånvaron något igen.
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Den relativt stadiga andel (1/3) elever på språkintroduktion med hög frånvaro består
huvudsakligen av asylsökande ungdomar vars asylprocess varit svår med flera avslag som tagit
elevernas fokus och ork i anspråk samt resulterat i ökad uppgivenhet och psykiskt lidande.
Trots stöd av mentorer, elevhälsa och tät kontakt med boenden och andra inblandade, har det
varit mycket svårt för många att leva i ovisshet under lång tid och hitta motivation i studierna
utan att veta om man kan planera för en framtid i Sverige.
Närvaro/frånvaro per kön

Kvinna
Man

Närvaro i %

Frånvaro i %

76,0 %
69,6 %

24,0 %
30,4 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
9,2 %
18,9 %

Antal
40
101

Liksom föregående läsår är de manliga eleverna både i majoritet på sektorn och har även
svårast med studiemotivation/närvaro. En stor del av förklaringen finns i ovan resonemang då
majoriteten av eleverna i asylprocess var unga män.
I arbetslagets utvärdering VT19 pekar man på vikten av än mer sammanhållen skoldag och ett
ännu tätare samarbete kring de elever med svårast utmaningar.
Den höga andelen anmäld frånvaro är något vi behöver följa upp tätare på sektorn. Vissa
elevers mående och längre sjukskrivningar till följd av detta är en del av förklaringen men inte
hela. Det finns ett antal myndiga elever som sjukanmäler sig själva i alltför stor utsträckning.
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Kunskapsuppföljning
Alströmergymnasiet
2018/2019
10
2019.345 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16

§ 62 2019.345 KUN

Kunskapsuppföljning Alströmergymnasiet 2018/2019
Ärendebeskrivning
Som en del i nämndens systematiska kvalitetsarbete följer kultur- och
utbildningsförvaltningen upp Alströmergymnasiets examens- och betygsutfall för föregående
läsår.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den angett följande:
Förvaltningen har i separat bilaga daterad den 8 oktober genomfört en redogörelse och
analys av examen- och betygsutfallet för läsåret 2018/2019.
Genomgången visar bland annat att:
 Andelen elever med examen har minskat något från 2018 till 2019 från 94,5 % till 94
%.
 Den största förbättringen gällande examen har skett vid vård- och
omsorgsprogrammet där andelen elever med examen stigit från 50 % till 87,5 % från
2018 till 2019.
 Andelen elever med examen vid Handels- och administrationsprogrammet har
minskat från 100% 2018 till 84,6 % för 2019.
 Den genomsnittliga betygspoängen har minskat från 14,4 poäng till 14,1 poäng
mellan läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Dessa poäng är en sammanvägning av de
högskoleförberedande- och yrkesprogrammen.
 Läsåret 2018/2019 fick 42 % av eleverna något av betygen A-C medan motsvarande
siffra för läsåret 2017/2018 var 44,4 %. Andelen elever som uppnådde betygen D-E
var 55 % för läsåret 2018/2019, motsvarande siffra för läsåret 2017/2018 var 56%.
 Förvaltningen fortsätter att erbjuda eleverna stöd via stödfunktionerna
”mattesupporten”, ”plattformen” och elevhälsan. Genom dessa insatser och
systematiska uppföljningar bedömer förvaltningen att Alströmergymnasiet har
förutsättningar att öka genomströmning och betygspoäng för kommande läsår.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kunskapsuppföljnigen för läsåret 2018/2019 godkänns.
Expedieras till
Verksamhet utbildning

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

§ 49 2019.345 KUN

Kunskapsuppföljning Alströmergymnasiet 2018/2019
Ärendebeskrivning
Som en del i nämndens systematiska kvalitetsarbete följer kultur- och
utbildningsförvaltningen upp Alströmergymnasiets examens- och betygsutfall för föregående
läsår.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober angett följande:
Förvaltningen har i separat bilaga daterad den 8 oktober genomfört en redogörelse och
analys av examen- och betygsutfallet för läsåret 2018/2019.
Genomgången visar bland annat att:
 Andelen elever med examen har minskat något från 2018 till 2019 från 94,5 % till 94
%.
 Den största förbättringen gällande examen har skett vid vård- och
omsorgsprogrammet där andelen elever med examen stigit från 50 % till 87,5 % från
2018 till 2019.
 Andelen elever med examen vid Handels- och administrationsprogrammet har
minskat från 100% 2018 till 84,6 % för 2019.
 Den genomsnittliga betygspoängen har minskat från 14,4 poäng till 14,1 poäng
mellan läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Dessa poäng är en sammanvägning av de
högskoleförberedande- och yrkesprogrammen.
 Läsåret 2018/2019 fick 42 % av eleverna något av betygen A-C medan motsvarande
siffra för läsåret 2017/2018 var 44,4 %. Andelen elever som uppnådde betygen D-E
var 55 % för läsåret 2018/2019, motsvarande siffra för läsåret 2017/2018 var 56%.
 Förvaltningen fortsätter att erbjuda eleverna stöd via stödfunktionerna
”mattesupporten”, ”plattformen” och elevhälsan. Genom dessa insatser och
systematiska uppföljningar bedömer förvaltningen att Alströmergymnasiet har
förutsättningar att öka genomströmning och betygspoäng för kommande läsår.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kunskapsuppföljnigen för läsåret 2018/2019 godkänns.
Expedieras till
Verksamhet utbildning

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Datum:

2019-10-08

Kunskapsuppföljning Alströmergymnasiet 2018/2019
Som en del i nämndens systematiska kvalitetsarbete följer kultur- och
utbildningsförvaltningen upp Alströmergymnasiets examens- och betygsutfall för
föregående läsår. Nedan redogör förvaltningen utfallet med tillhörande analys för
läsåret 2018/2019.Utfallet består av statistik som är hämtad ur kommunens beslutsstöd
Hypergene den 8 oktober 2019.

Elever med examen
Antal elever med examen
2017/2018

2017/2018

2018/2019

2018/2019

Antal avgångselever
298

Varav elever med
examen
280

232

221

72

69

24

23

21

7

7

Naturvetenskapsprogrammet

24

22

18

17

Samhällsvetenskapsprogrammet

50

48

51

48

Teknikprogrammet

50

47

60

57

Yrkesprogram

64

59

65

59

6

6

9

9

17

16
11

10

El- och energiprogrammet
Handels- och
administrationsprogrammet
Restaurang- och
livsmedelsprogrammet

20

18

22

20

10

8
13

11

1

1
2

2

Vård- och omsorgsprogrammet

10

10

8

7

antal
avgångselever
273

varav elever
med examen
258

208

197

Ekonomiprogrammet

54

53

Humanistprogrammet

6

6

Estetiska programmet

24

Samtliga program
Högskoleförberedande
program

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och
anläggningsprogrammet
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Andel elever med examen

2016/2017 2017/2018 2018/2019
VT
VT
VT
Samtliga program

90,0%

94,5%

94,0%

Högskoleförberedande program

92,5%

95,2%

95,3%

Ekonomiprogrammet

85,0%

96,3%

95,8%

Estetiska programmet

91,7%

87,5%

95,8%

Humanistprogrammet

100%

100%

100,0%

Naturvetenskapsprogrammet

82,4%

91,7%

94,4%

Samhällsvetenskapsprogrammet

97,4%

96,0%

94,1%

Teknikprogrammet

98,0%

98,0%

95,0%

Yrkesprogram

83,3%

93,8%

90,8%

Barn- och fritidsprogrammet

93,3%

100%

100,0%

Bygg- och anläggningsprogrammet

66,7%

94,1%

90,9%

El- och energiprogrammet

84,2%

95,0%

90,9%

Handels- och administrationsprogrammet

84,6%

100%

84,6%

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

66,7%

100%

100,0%

Vård- och omsorgsprogrammet

85,7%

50%

87,5%

Den totala andelen elever med examen har från 2018 till 2019 avviker negativt från
94,5 % till 94,0 %, den negativa avvikelsen består om 0,5 procentenheter.
Yrkesprogrammen avviker negativt med tre procentenheter. Utfallet blir emellertid olika
beroende på elevantal då ett lågt antal elever ger en större avvikelse i statistiken
mellan åren.
Den största förbättringen gällande examen har skett vid vård- och omsorgsprogrammet
där andelen elever med examen stigit från 50 % till 87,5 %. För de
högskoleförberedande programmen utmärker sig det estetiska programmet där tidigare
läsårs andel elever med examen gått från 87,5 % till 95,8 %.
Handels- och administrationsprogrammet avviker negativt läsåret 2018/2019.
Föregående läsår tog samtliga elever examen vid programmet och för läsåret
2018/2019 har andelen elever med examen minskat till 84,6 %. Förvaltningen noterar
denna minskning och ett arbete har initierats för öka andelen elever med examen
innevarande läsår. Målet för verksamheten är att möjliggöra för samtliga elever att nå
de kunskapskrav som krävs för att erhålla ett examensbevis. Det krävs därför fortsatt
arbete med att nå ett ytterligare förbättrat resultat som möjliggör för fler elever att
erhålla ett examensbevis.
Förvaltningen anser dock att det är ett tillfredsställande resultat som beror på ett
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Sida

systematiskt och målmedvetet arbete med extra anpassningar, individuella lösningar,
värdegrundsarbete samt ett nära samarbete med elevhälsan. Mentorerna har
dessutom haft avstämningar med specialpedagoger och elevhälsa för att eleverna i
högre utsträckning ska nå examensmålen.

Betygspoäng samt betygsutveckling i matematik

Genomsnittlig betygspoäng för elever med studiebevis eller examen
2016/2017

2017/2018

2018/2019

VT

VT

VT

Samtliga program

14,3

14,4

14,1

Högskoleförberedande program

14,8

14,9

14,8

Yrkesprogram

13,0

13,2

12,3

Den genomsnittliga betygspoängen har minskat från 14,4 poäng till 14,1 poäng mellan
läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Det är en sammanvägning av de
högskoleförberedande- och yrkesprogrammen. Gällande yrkesprogrammen är
betygspoängen lägst för vård- och omsorgsprogrammet. Ett analysarbete för att
identifiera varför vård- och omsorgsprogrammets betygspoäng är lågt och har minskat
kommer att göras av förvaltningen i syfte att iscensätta åtgärder för att kunna höja
betygspoängen framöver.
För de högskoleförberedande programmen är minskningen marginell, från 14,9 poäng
till 14,8 poäng, och bedöms vara stabilt överlag.
Betygsutveckling matematik 1 (1a, 1b och 1C)
Läsåret 2018/2019 fick 42 % av eleverna något av betygen A-C i matematik medan
motsvarande siffra för läsåret 2017/2018 var 44,4 %. Andelen elever som uppnår betyg
D-E i matematik är 55 % för läsåret 2018/2019, motsvarande siffra för läsåret
2017/2018 är 56%. Andelen elever som avslutar kursen med betyget F har under
samma tidsperiod minskat, från 3,6 % till 3,3 %.
Sammanfattningsvis kan man se att de senaste läsårens positiva trend har brutits,
dock med små skillnader. Kultur- och utbildningsförvaltningen kan konstatera att fler
elever når betyg A och B än tidigare, men att det vägs upp av ökning av betyg i den
lägre skalan. Förvaltningens fortsatta arbete med att erbjuda elever stöd i form av
”mattesupport”, ”plattformen” och elevhälsa bedöms ha goda förutsättningar att lyckas
öka genomströmning och öka betygspoäng för kommande läsår.
Ett arbete för att utveckla ämneslagens arbetsmetoder kommer att initierats avseende
matematikämnet i syfte att höja måluppfyllelsen i samtliga betygsskalor.
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Förslag till interkommunal
ersättning (IKE) inom
gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan
kalenderåret 2020
11
2019.344 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16

§ 63 2019.344 KUN

Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kalenderåret 2020
Ärendebeskrivning
Förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har beslutat om förslag till
interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för 2020.
Enligt förbundsstyrelsens beslut den 27 september 2019, § 74 rekommenderas
medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret
2020.
Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 29 november 2019.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober angett följande:
Förvaltningen har deltagit i framtagandet av prislistan inom Göteborgsregionens arbetsgrupp
för gymnasieekonomer och utbildningschefer. Förslaget visar på en prisökning om 1,3 %
samt en indexökning om 2,532 % jämfört med 2019 års prislista.
Kostnader för IKE förväntas öka med 1,9 mkr för Kultur och utbildningsnämnden utifrån
förslaget varav 1,2 mkr ej täcks av kommunens resursmodell. Intäkterna för IKE förväntas
öka motsvarande med cirka 400 tkr. Totalt sett förväntas därmed en ökad kostnad om 800
tkr för IKE vid Alströmer gymnasiet vilka ej täcks av resursmodellen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola för
kalenderåret 2020 godkänns.
Expedieras till
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

§ 50 2019.344 KUN

Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kalenderåret 2020
Ärendebeskrivning
Förbundstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har beslutat om förslag till
interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för 2020.
Enligt förbundsstyrelsens beslut den 27 september 2019, § 74 rekommenderas
medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret
2020.
Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 29 november 2019.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober angett följande:
Förvaltningen har deltagit i framtagandet av prislistan inom Göteborgsregionens arbetsgrupp
för gymnasieekonomer och utbildningschefer. Förslaget visar på en prisökning om 1,3 %
samt en indexökning om 2,532 % jämfört med 2019 års prislista.
Kostnader för IKE förväntas öka med 1,9 mkr för Kultur och utbildningsnämnden utifrån
förslaget varav 1,2 mkr ej täcks av kommunens resursmodell. Intäkterna för IKE förväntas
öka motsvarande med cirka 400 tkr. Totalt sett förväntas därmed en ökad kostnad om 800
tkr för IKE vid Alströmer gymnasiet vilka ej täcks av resursmodellen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola för
kalenderåret 2020 godkänns.
Expedieras till
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2019-09-27
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Arken Konferens, Göteborg

Protokollsutdrag
§ 74. Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kalenderåret 2020
Diarienummer: 2019-00342.712
Beslut
Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut om förslag till
interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i
Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2020.
Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 29 november 2019.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av
Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av
gymnasieekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett
förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998.
Utbildningschefsnätverket enades 2019-06-14 kring förslaget. Utbildningsgruppen
godkände 2019-06-26 förslaget.
Beslutsunderlag
•
•
•
•

Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola
2020 Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola
Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola 2020
Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom
gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020
Bilaga 4: Jämförelse IKE med riksprislistan inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola

SKICKAS TILL
Medlemskommunerna

Vid protokollet

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2019-09-27
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Arken Konferens, Göteborg

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Jonas Attenius
Justerare

Justeras:
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Förbundsstyrelsen – ärende 3
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Fredric Alvstrand
Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712

Förslag till interkommunal ersättning inom
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
kalenderåret 2020
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut
om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2020.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda
senast 29 november 2019.

Sammanfattning och bakgrund
Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av Utbildningschefsnätverket
genom Gymnasieekonomnätverket bestående av gymnasieekonomer, som i samverkan med
medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som
fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och
gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt.
Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med 2 års indexuppräkning, totalt 4,8 %. För
2019 innebär det 2,212 % och för 2020 innebär det 2,532 %.
Utbildningschefsnätverket enades 2019-06-14 kring förslaget. Utbildningsgruppen
godkände 2019-06-26 förslaget.

Beslutsunderlag
Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020
Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola
Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola 2020
Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola 2020
Bilaga 4: Jämförelse IKE med riksprislistan inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola
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Rapport Interkommunal ersättning inom
gymnasieskola och gymnasiesärskola
kalenderåret 2020
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola kalenderåret 2020, för de kommuner som ingår i GR-området,
har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen.

Arbetsgång, medverkande och principer
Arbetet med interkommunal ersättning har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av gymnasieekonomer, som i samverkan
med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.
Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under läsåret
1997/1998 men med anpassningar till utvecklingen. Den modell för beräkning av
gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då,
bygger på ett cykliskt tankesätt (fyraårscykler).
Grundprinciperna för prislistan
- Priset beräknas i normalfallet vart fjärde år.
- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på
gymnasieskolan efter fastställt bokslut.
- Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det
genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor
inverkan på genomsnittspriset.
Det finns två undantag till denna princip:
- Är det färre än 7 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort
eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare.
- Göteborg är pga. sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är dyrast
eller billigast.
Mellanliggande år justeras priset med index
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Förslagets innehåll
Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för:
 gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt
år 1 och inriktningar i år 2 och år 3.
 gymnasiesärskolans nationella program.
 tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation
från SKL samt indexuppräkning.
 tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella val
(enligt tidigare system), programinriktade val (enligt nytt system) och
gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar.
 tillägg för lärcentrum och liknande utbildning.
 indexuppräkning.
 information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för
särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex
tillkommer för varje år de anordnas.
I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger utanför
samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas mellan respektive GRhuvudman. Detta gäller vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan och
individuellt program inom gymnasiesärskolan.

Index
Underlag för förslag till index från och med 2020-01-01 har varit information från
SKL via webb samt cirkulär, se bilaga 3. Lärarlöneutvecklingen har uppskattats av
medlemskommunerna.
Utbildningschefsnätverket föreslår en generell rationalisering om -0,50 % för 2020
och detta har implementerats i kalkylen. Se bilaga 3.

Avstämningsdatum
Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt i
avstämningstillfällen enligt gällande samverkansavtal för gymnasieskolan i
Göteborgsregionen.
För närvarande tillämpas fyra avstämningstillfällen per år enligt följande datum
15 februari (avser kvartal ett)
15 april
(avser kvartal två)
15 september (avser kvartal tre)
15 november (avser kvartal fyra)
Hösten 2019 är regionalt IT-system på plats och implementerat vilket innebär att
kommunerna övergår till månadsvis avstämning i oktober.
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För sommarmånaderna gäller att ersättning mellan kommunala huvudmän inom
GR sker i september efter avstämningsdatum 15 september för juli, augusti och
september.

Samverkansavtal för gymnasieskolan – ekonomisk reglering
Samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 – 2022/2023
I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller:
 Prislista
Tillägg till samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 - 2022/2023












Nationellt godkänd idrottsutbildning
Studieavbrott eller byte av studieväg
Utökat program
Reducerat program
Förlängd undervisning
Programinriktat val
Yrkesintroduktion
Resor
Extra anpassningar och särskilt stöd
Ersättning för modersmålsundervisning
Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till
särskolan
 Ansvarsförsäkring
 Investeringar
Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen.
Resultat avstämning 2015 - 2018
 Priserna visar att några program ökat kraftigt i kostnad från 2015 till 2018
och att några minskat ganska kraftigt. Totalt 1,3% prisökning i snitt. Det finns
inte alltid ett samband mellan ökade kostnader/minskat elevantal eller
minskade kostnader/ökat elevantal. Kostnadsförändringar kan bero på en hel
del andra faktorer tex lärarlöneökningar, lokalkostnader eller riktade
satsningar i en kommun.
 För denna avstämning föreslås att det sätts ett golv och tak på
prisjusteringarna med max -4,5% prisminskning och max 8% prisökning för
nationella program. Golv och tak är satt med hänsyn till den totala
prisökningen på 1,3%.
 Prislistan 2018 är 2015 års prislista uppräknad med index varje år. Prislistan
2018 jämförs sedan med bokslut 2018 för att visa prisökningen.
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Omvärldsfaktorer och iakttagelser
 Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolkningsprognoser har sammanställts gällande elever i åldrarna 16 år, 16-18 år och 1620 år. Trenden är att elevunderlaget ökar men volymeffekten på de nationella
programmen i kommunal regi inom GR har uteblivit eller blivit betydligt
mindre än förväntat (1% färre trots befolkningsökning)
 En något osäker del av ökningen i elevunderlaget beror på att volymen
nyanlända har ökat samtidigt som den gruppen är mer rörlig över landet.
 Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för övergång
till studier på nationellt program eller för övergång till arbetslivet.
 Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till
gymnasieskolan är fortsatt en viktig parameter.
 Andelen elever som antas till en yrkesutbildning fortsätter att minska.
Yrkesprogrammen omfattar 27 % av elevgruppen och de högskoleförberedande programmen 73 % vid antagningen till år ett.
 Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) ökar kraftigt. Orsakerna är
ökad konkurrens om behöriga lärare.
 Skollagens krav på att kommunerna skall ge eleven mer stöd har skärpts
vilket kan medföra högre kostnader.
 NIU visar kraftiga prisökningar i individuella sporter främst. Nätverket
föreslår indexuppräkning samt invänta SKL:s nya rekommendation som
förväntas komma i höst
 Effektiviseringskrav i de flesta kommunerna kan ha medfört sänkningar av
vissa kostnader. Samtidigt så framgår det att kommunernas kärvare ekonomi
inte syns lika mycket som förväntat.
 Antalet antagna och placerade elever på IM-programmen har ökat, delvis pga
att antalet nyanlända som börjar direkt på IM-program ökat kraftigt.
 De regionala planeringsförutsättningarna har ökat tack vare den regionala
rapporten om det gymnasiala utbudet.
 Volymen i högst och lägst blir viktig för hur priset till slut blir.

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan
Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2019/2020 – 2022/2023
I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller:
 Prislista
 Avstämningsdatum
 Resor
 Elever med specifika, individuella behov
 Utbildning i kombination studier/idrott
 Elev- och ansvarsförsäkring
 Investeringar
Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen.
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Resultat avstämning 2015 - 2018
 GYS har sänkt sina kostnader med 5,5%, bland annat då gymnasiesärskolan
lyckats med effektiviseringsarbetet i större utsträckning än gymnasieskolan
 Här följer vi i år samma förslag som för övriga gymnasieskolan, dvs att
kostnadssänkningen begränsas till 4,5%
Omvärldsfaktorer och iakttagelser
Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) ökar. Orsakerna är ökad konkurrens
om behöriga lärare.

Uppdrag för gymnasieekonomnätverket
Uppdrag att ta fram statistik för gymnasiesärskolan gällande resor över
kommungränserna när programmet finns i hemkommunen visar att det inte
används i någon stor utsträckning. Främst är det Göteborgselever som reser över
kommungränsen enligt undersökningen.
Referensgrupp vid framtagandet av ett nytt digitalt verktyg för prisberäkning av
IKE samt testar och använda systemet i drift.

Gymnasieekonomnätverkets idé- och erfarenhetsutbyte
Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring t ex skolkort/fritidskort,
IMPRE/IMPRO och IMV, förlängd studietid (4e året), resursfördelningsmodeller
återsökning av medel från Migrationsverket för asylsökande barn och unga, ELINfunktionaliteter, utskick beslut till fristående skolor, modeller för budgetarbete i
kommunerna.

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020

Sida 86 av 131

5 (5)

Förbundsstyrelsen
Bilaga 1, GRs modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola
Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712

GR:s modell för Interkommunal ersättning inom
gymnasieskola och gymnasiesärskola
Den regionala prislistan inom samverkansområdet GR reglerar den
interkommunala ersättningen som en del i det regionala samverkansavtalet. Den
interkommunala prislistan är en förutsättning för det regionala samverkansavtalet.
Prislistan syftar till att möjliggöra de åtaganden och möjligheter som det regionala
samverkansavtalet medför.
Det finns inget beslut om att den regionala IKE-modellen ska användas för bidrag
till fristående gymnasieskola.

Vad är syftet med prislistan och hur ska den användas?
Prislistans syfte är att vara ett av flera verktyg för att stärka det regionala utbudet
och möjliggöra den fria rörligheten för elever att söka utbildningar inom GR på ett
enkelt och smidigt sätt. Prislistan bidrar även till att minska den administrativa
bördan för respektive kommun som IKE medför utan ett reglerat pris. Ytterligare
ett syfte är att bidra till transparens och erfarenhetsutbyte kring förutsättningarna
för ekonomin inom den kommunala gymnasieskolan.
Prislistan är avsedd och framtagen för att reglera IKE. Inom GR avser det ca 22 %
(2016) av eleverna i regionen som väljer en kommunal skola utanför
hemkommunen. Prislistan är inte avsedd att reglera tilldelningen till de resterande
78 % (2016) av eleverna som inte omfattas av IKE.
Prislistan för IKE är inte framtagen för att användas som resursfördelning till
gymnasieskolan i respektive kommun. Det är upp till respektive kommun att
avgöra om prislistan ska användas i något annat syfte än att reglera IKE.

Hur används prislistan i GR kommunerna?
Prislistan används inom samverkansområdet för att reglera de interkommunala
ersättningarna mellan kommunerna i samverkansområdet.
Det allra flesta GR kommuner har valt att använda prislistan som riktmärke för sin
egen resursfördelning till gymnasieskolan. Kommunerna gör justeringar i
förhållande till prislistan för att anpassa den till den egna kommunens resurser.
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Hur blir ett pris till? - Beskrivning av modellen
Den regionala prislistan för IKE beräknas vanligtvis vart fjärde år och baseras på
uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har tagits fram så
att kostnaderna redovisas så lika som möjligt. Mellanliggande år räknas priset upp
med index.
Exempel: För ett ge en förenklad beskrivning av modellen utgår
Gymnasieekonomnätverket i sin beräkning från ett gymnasieprogram, exempelvis
samhällsvetenskapsprogrammet.
Programmet anordnas i åtta av GR kommunerna. Varje kommun har egna
programkostnader för programmet utifrån elevunderlag, infrastruktur och en rad
andra parametrar som påverkar kostnadsnivån. Vid beräkning av ett regionalt pris
inom GR för programmet listas samtliga kommuner som anordnar programmet
från den dyraste anordnaren till den billigaste. Den dyraste och billigaste
anordnaren exkluderas sedan från listan om minst sju kommuner anordnar
programmet.
När den dyraste och billigaste anordnaren är exkluderad från listan beräknas en
genomsnittskostnad utifrån resterande anordnares programkostnad för
samhällsvetenskapsprogrammet.
En sammanfattande bild illustreras i 1.1 Analysmodellen – Beskrivning av
modellen.
När det är ett mellanliggande år, ett så kallat indexår, då räknar
gymnasieekonomnätverket upp prislistan med aktuellt index enligt följande
parametrar:
- KPI
- Nominell ränta
- Arbetsgivaravgifter
- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKLs
cirkulär för övrig personal i skolan)
Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket (UC) årligen.

Grundprinciperna för prislistan
- Priset beräknas i normalfallet vart fjärde år.
- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på
gymnasieskolan efter fastställt bokslut.
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- Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det
genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor
inverkan på genomsnittspriset.
Det finns två undantag till denna princip:
- Är det färre än 7 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort
eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare.
- Göteborg är pga. sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är dyrast
eller billigast.
Mellanliggande år justeras priset med följande index:
- KPI
- Nominell ränta
- Arbetsgivaravgifter
- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKLs
cirkulär för övrig personal i skolan)

Hur kan GR-kommunerna påverka priset?
Prislistan sammanställs som summan av medlemskommunernas kostnader för
respektive gymnasieprogram. Kostnaderna är utifrån respektive kommuns
årsbokslut. Detta innebär att en stor del av prislistan är baserad på faktiska
kostnader. Följande påverkansmöjligheter finns:
Kommun: Samverkansavtalet bygger på att varje kommun beslutar om sin egen
gymnasieskola. Detta gäller investeringar, utbud, politiska prioriteringar,
finansiering, etc. Påverkansmöjligheter i kommunen finns dels i den löpande
verksamheten och dels på förvaltningsnivå och kommunnivå utifrån större
satsningar eller neddragningar inom gymnasieskolan. Alla beslut som tas på
kommunnivå och som påverkar kostnadsnivån kan ge genomslag på den regionala
prislistan.
Region: Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket årligen.
UC enas om att rekommendera nivån på eventuella rationaliseringar. Historiskt
har UC rekommenderat rationaliseringar enligt följande:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

- 0,54 %
- 0,50 %
- 0.25 %
Ingen generell rationalisering
- 0,30 %
- 0,50 %
- 0,50 %
- 0,50 %
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1.1 Analysmodell – Beskrivning av modellen
Analysmodellen förklarar IKE-modellen för nationella gymnasieprogram inom
samverkansområdet GR.
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Vilka instanser beslutar om prislistan?
Gymnasieekonomnätverket tillika arbetsgruppen står för framtagning av förslag till
prislista. Nätverket utgörs av ekonomer från respektive medlemskommun.
Ordförande i nätverket är en av Utbildningschefsnätverket utsedd förvaltningschef,
GR bistår med samordning. Nätverket/arbetsgruppen sammanträder 8-10 gånger
per år.
Kort beskrivning av beslutsprocessen enligt nedan:
 Arbetsgruppen lämnar förslag om indexnivå till Utbildningschefsnätverket –
godkännande eller korrigering. Eventuella regionala rationaliseringar
föreslås.
 Arbetsgruppen lämnar förslag till prislista till Utbildningschefsnätverket –
godkännande eller korrigering. Rekommendation om beslut lämnas till
Utbildningsgruppen.
 Förslaget lämnas till Utbildningsgruppen – Rekommendation om beslut
lämnas till Förbundsstyrelsen.
 Förslaget lämnas till Förbundsstyrelsen- Rekommendation om beslut till
medlemskommunerna.
 Kommunerna beslutar i okt-nov och meddelar GR beslutet senast 30/11
 Prislistan börjar gälla 1 januari.

Analys
Kostnadsutvecklingen för gymnasieskolan påverkas av flera parametrar, för att
sammanfatta några:
- Demografi
- Konkurrens
- Investeringar
- Index
- Löneutveckling
Den demografiska utvecklingen påverkar IKE i allra högsta grad. Då priset
beräknas (förenklat) som summan av gymnasieskolornas kostnader dividerat med
antalet elever får den demografiska utvecklingen en stor inverkan på
programpriset. I och med att den demografiska utvecklingen får stor påverkan på
priset innebär det att även konkurrensen gentemot fristående verksamhet är en
viktig aspekt då volymen påverkas. En större andel elever i fristående verksamhet
innebär en lägre andel i den kommunala skolan och därmed en förändrad prisbild.
I tider då det krävs stora investeringar inom gymnasieskolan påverkas priset, då
den totala kostnaden ökar i form av årliga avskrivningar. Utvecklingen av
uppräkningsindex är också en parameter som oftast driver upp priset, men ska
också spegla den generella kostnadsutvecklingen i samhället och är ett naturligt
verktyg i avtal för årliga prisjusteringar.
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Personalkostnader utgör den största posten i prismodellen och därmed blir
löneutvecklingen en viktig parameter som påverkar priset. Brist på personal och
konkurrens om personal i kombination med den generella årliga löneutvecklingen
bidrar till att kostnaderna ökar och därmed priset.
Sammantaget har vi en komplex bild där ovanstående parametrar påverkar
kostnadsutvecklingen och därmed priset. Vissa av parametrarna ovan hanteras av
respektive kommun, andra är generella indexuppräkningar, direktiv från
regeringen och ett resultat av regional samverkan kring det gemensamma utbudet.
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Sammanställning avseende pris för 2020 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
i Göteborgsregionen, inklusive ersättning för skolmåltider
Prislistan för 2020 bygger på bokslut 2018 med indextillägg för 2019 och 2020.
PRISLISTA
Benämning
Pris 2020
Program/inriktning
Barn- och fritidsprogrammet
BF Gemensamt år 1
113 600
Fritid och hälsa
113 600
Pedagogiskt arbete
113 600
Socialt arbete
113 600
Bygg- och anläggningsprogrammet
BA Gemensamt år 1
126 900
Anläggningsfordon
Finns ej i GR
Husbyggnad
126 900
Mark och anläggning
126 900
Måleri
126 900
Plåtslageri
126 900
El- och energiprogrammet
EE Gemensamt år 1
116 600
Automation
116 600
Dator- och kommunikationsteknik
116 600
Elteknik
116 600
Energiteknik
116 600
Ekonomiprogrammet
EK Gemensamt år 1
84 800
Ekonomi
84 800
Juridik
84 800
Estetiska programmet
ES Bild
104 500
Dans
118 300
Estetik och media
113 100
Musik
135 700
Teater
111 000
Flygteknik - riksrekryterande utbildning
Finns ej i GR
Fordons- och transportprogrammet
FT Gemensamt år 1
142 800
Godshantering
162 300
Karosseri och lack
153 000
Lastbil och mobila maskiner
159 100
Personbil
151 500
Transport
193 500
Handels- och administrationsprogrammet
HA Gemensamt år 1
99 400
Administrativ service
99 400
Handel och service
99 400
Hantverksprogrammet
HV Frisör
110 100
Textildesign
136 200
Hår- och makeupstylist (Göteborg)
101 300
Övriga hantverk (Tillstånd ges av Skolverket)
Hotell- och turismprogrammet
HT Gemensamt år 1
103 900
Hotell och konferens
103 900
Turism och resor
103 900
Humanistiska programmet
HU Gemensamt år 1
96 000
Kultur
96 000
Språk
96 000
Industritekniska programmet
IN Inriktning får börja år 1
146 700
Driftsäkerhet och underhållsteknik
146 700
Processteknik
146 700
Produkt- och maskinteknik
146 700
Svetsteknik
146 700
Naturbruksprogrammet
NB Djur (Göteborgs pris)
122 300
särskilt pris
Samverkansavtal med region finns för NB
Naturvetenskapsprogrammet
NA Gemensamt år 1
88 700
Naturvetenskap
88 700
Naturvetenskap och samhälle
88 700
särskilt pris
Profil Marinbiologi (Öckerö)
150 200
särskilt pris
Profil NA IHGR (Göteborg)
98 600
137 400
Restaurang och livsmedelsprogrammet
RL Gemensamt år 1
Bageri och konditori
137 400
Färskvaror och delikatesser
137 400
Kök och servering
137 400
Samhällsvetenskapsprogrammet
SA Gemensamt år 1
84 900
Beteendevetenskap
84 900
Medier, information och kommunikation
89 800
Samhällsvetenskap
84 900
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Förbundsstyrelsen
Bilaga 2, Prislista IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020
Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712
Program/inriktning
Pris 2020
Profil Den seglande gymnasieskolan (Öckerö)
179 400
Profil SA IHGR (Göteborg)
96 700
Teknikprogrammet
TE Gemensamt år 1
93 600
Design och produktutveckling
93 600
Informations- och medieteknik
93 600
Produktionsteknik
93 600
Samhällsbyggande och miljö
93 600
Teknikvetenskap
93 600
Vvs- och fastighetsprogrammet
VF Gemensamt år 1
125 300
Fastighet
125 300
Kyl- och värmepumpsteknik
125 300
Ventilationsteknik
125 300
Vvs
125 300
Vård- och omsorgsprorgrammet
VO År 1 - 3
103 500
Inga nationella inriktningar
Regionalt sökbara programinriktade individuella val (enligt tidigare system), programinriktat val
och yrkesintroduktionsutbildningar för grupp
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 kr/år
Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg om 15 800 kr/år
I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets belopp)
Övriga varianter av priser
International Baccalaureate
103 800
Autismspektrum - gruppbaserad utbildning med olika programinnehåll (Göteborg)
230 100
För elever som är individintegrerade på program gäller bilateral överenskommelse
särskilt pris Lärcentrum (Göteborg). Programpris samt tillägg 16 800 kr/år
särskilt pris Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillägg 16 800 kr/år
bilateralt
Hörsel (Göteborg)
Övrigt
I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat program, förlängd undervisning,
resor, anpassning och extra stödåtgärder, ersättning för modersmålsundervisning, utredning om elevs
tillhörighet i särskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se www.goteborgsregionen.se
Särskilda varianter
Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2015) 1,019% (2016) 1,019% (2017) 1,0203 %
(2018) 1,0265 % (2019) 1,0262%
BAHUSV
Bygg och anläggning-Husbyggnad (Göteborg) 104 700 2016/2017. Fyra antagningar beviljade.
Riksrekryterande särskilda varianter
Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2015) 1,019% (2016) 1,019% (2017) 1,0203 %
(2018) 1,0265 % (2019) 1,0262%
RLKOTV0R Kött/chark/styckning (Göteborg) 111 462 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021
RLKOTV0R Kött/chark/styckning (Göteborg) 137 358 kr 2019/2020 beslut till och med åk 3 2024/2025
Riksrekryterande utbildning med egna examensmål
SX
Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) 140 000 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021
SX
Sjöfartsutbildning (Göteborg) 152 252 kr 2019/2020 beslut till och med åk 3 2024/2025
SX
Sjöfartsutbildning (Öckerö) 181 579 kr 2019/2020 beslut till och med åk 3 2024/2025
Riksrekryterande estetisk spetsutbildning
ESMUS0S Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymnasiet Göteborg) 136 200 kr 2016/2017
beslut om antagning tom 2019/2020
Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag.
Friidrott (Göteborg)
Handboll (Göteborg)
Segling (Lerum)
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns. Tillägg 15 100 kr/ lagidrottsplats,
18 100 kr/individuell idrottsplats enligt rekommendation från SKL uppräknat med GR-index
Alingsås: Fotboll, Gymnastik, Handboll
Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Boxning, Fotboll, Friidrott, Golf, Handboll, Innebandy, Ishockey,
Konståkning, Orientering, Tennis, Truppgymnastik
Härryda: Innebandy
Kungsbacka: Fotboll, Handboll, Simning
Kungälv: Bandy, Rodd
Lerum: Innebandy, Segling
Partille: Bowling, Fotboll, Handboll
särskilt pris
särskilt pris

Benämning
Samhällsvetenskapsprogrammet forts.

Gymnasiesärskoleutbildningar
Nationella program
Övriga principer för prissättning
Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris.
Program med särskild hörselprofil prissätts genom avtal mellan respektive kommuner.
Rg-gymnasiet (tillägg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)).
Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan respektive kommuner.

Pris 2020
315 200
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Förbundsstyrelsen
Bilaga 3, Beräkning index för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020
Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712

Beräkning index för interkommunal ersättning inom
gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020
Beräkningsförutsättningar för viktning av index
Viktning av ingående indexdelar
Personalkostnader

2018
63%

2019
63%

2020
63%

36%
1%
100%

36%
1%
100%

36%
1%
100%

- varav lärarpersonal 78%
- varav övrig personal 22%

Övriga kostnader
Kapitalkostnader

I beräkningen av personalkostnader inräknas aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället

Indexförutsättningar

Uppdateringar inför 2020

Förändringsvärden
Löneökning övriga personal
Löneökning lärare
Arbetsgivaravgifter
KPI
Internränta

Utfall Prognos Prognos
2018
2019
2020 Senaste källa
3,10% 3,30% SKL 19:6
2,77% 2,69% Genomsnitt inom GR
-0,02% 1,00% SKL 18:64
2,50% 2,70% SKL 19:6
-0,25% 0,00% SKL 19:5

Totalvärden
Arbetsgivaravgifter
Internränta
Summa innan generell rationalisering
Generell rationalisering 2019
Generell rationalisering 2020
Prislista indexjustering per år 2019 respektive 2020
Prislista total indexjustering för 2 år (2019 och 2020)

39,15% 40,15% SKL skrift 190502
1,50% 1,50% SKL 19:5
2,712% 3,032%
-0,50%
UC
-0,50% UC
2,212% 2,532%
4,800%

Kommentar:
Angivna indexförutsättningar viktas enligt ovan andelar och medför Slutvärde viktat index.
2020 års prislista har i förslaget uppräknats med prognostiserade värden för 2019 samt justerats för
senaste prognos 2020. Indexuppräkningen har gjorts för två år och beräknas som index på index.
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Förbundsstyrelsen
Bilaga 4, Jämförelse IKE med riksprislistan inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola
Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712

Jämförelse mellan Riksprislistan 2019 och GR-pris 2019
GR-pris = Bokslut 2018 + index 2019
Riksprislistan är inklusive måltider men exklusive moms
Belopp anger kr/elev/år

Gymnasieprogram
Barn- och fritidsprogrammet

Riksprislista

GR-pris

Avvikelse

Avvikelse
i%

95 000

110 800

15 800

16,6%

122 500

123 800

1 300

1,1%

El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet

162 000 Finns ej i GR
115 800
113 800
80 500
82 700

-2 000
2 200

-1,7%
2,7%

Estetiska programmet exklusive inriktningen
musik

107 500

-400

-0,3%

12 500
1 500

7,1%
1,6%

1 200
7 200
-2 900
-1 100
-69 500

1,2%
8,3%
-2,0%
-1,3%
-36,8%

Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive
inriktningen anläggningsfordon
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning
anläggningsfordon

ES- Bild
ES - Dans
ES - Estetik och media

101 900
115 400
110 300

ES - Teater
Estetiska programmet inriktningen musik

132 800

108 200
132 400

Fordons- och transportprogrammet exklusive
inriktningen transport

137 300

FT - Gemensamt år 1
FT - Godshantering
FT - Karosseri och lack
FT - Lastbil och mobila maskiner
FT - Personbil
Fordons- och transportprogrammet inriktning
transport
Handels- och administrationsprogrammet
Hantverksprogrammet
HV-Frisör
HV-Textildesign
HV- Hår- och makeupstylist
Hotell- och turismprogrammet
Humanistiska programmet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Naturbruksprogrammet inriktning djur
Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk
Naturbruksprogrammet inriktning skog

139 300
158 300
149 200
155 200
147 800
176 200
95 400
113 200

100 100
86 400
146 000
87 600
188 800
222 500
233 200

188 700
96 900
107 400
132 900
98 800
101 300
93 600
143 100
86 500
119 300
Finns ej i GR
Finns ej i GR
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Förbundsstyrelsen
Bilaga 4, Jämförelse IKE med riksprislistan inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola
Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712

Gymnasieprogram

Riksprislista

GR-pris

Naturbruksprogrammet inriktning trädgård
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

233 900 Finns ej i GR
134 000
134 000
82 000
82 800
94 000
91 300
120 800
122 200
99 100
101 000

Gymnasiesärskolan

340 200

307 500

Avvikelse

Avvikelse
i%

0
800
-2 700
1 400
1 900

0,0%
1,0%
-2,9%
1,2%
1,9%

-32 700

-9,6%
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Återrapportering av
handlingsplan
Arbetsmarknadsenheten
(AME)
12
2019.175 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16

§ 64 2019.175 KUN

Återrapporteirng av handlingsplan Arbetsmarknadsenheten (AME)
Ärendebeskrivning
Enligt Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 ska en omdedelbar
anpassning till fördelning av tilldelad budget gällande Arbetsmarkandsenhetens verksamhet
genomföras och en handlingsplan utarbetas. Nämnden antog en handlingsplan för
Arbetsmarknadsenheten vid sitt sammanträde den 20 mars § 42. Förvaltningen genomför
här en återrapportering av genomförda åtgärder utifrån den fastställda handlingsplanen för
Arbetsmarknadsenheten.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober angett följande:
Arbetsmarknadsenhetens syfte och uppdrag är att stötta olika målgrupper som står utanför
arbetsmarknaden. Målgrupperna är indelade i aktiviteter för ungdomar, nyanlända och övriga
vuxna. Samverkanspartner för bland annat kartläggningar av individer är
Arbetsförmedlingen. I Alingsås kommun finns även verksamheten vid Actusgården vilken
bedriver olika insatser och verksamheter så som kartläggning, arbetsträning och cvskrivning. Utöver detta finns ”Vinden” och olika arbetsträningsplatser så som café Kvarnen.
Arbetsmarknadsenheten arbetar årligen med cirka 320 individer.
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet drivs genom externa intäkter utöver kommunbidraget
medan personalkostnaden utgör den största kostnaden för verksamheten. För att bedriva
verksamheten inom tilldelad budget krävdes vid årets ingång en anpassning om 5,5 mkr.
Förvaltningen har under året tillsatt en projektledare för att arbeta fram tydliga
samverkansarenor i förvaltningen utifrån Arbetsmarknadsenhetens uppdrag. Nya arbetssätt
har implementerats och ökad andel externa uppdrag, till exempel arbetsförmågebedömning,
har givits.
Förvaltningen har under året genomfört åtgärder såsom skapandet av funktionen ”En väg ut”,
caféspråkträningsplats, delade tjänster mellan Integrationsavdelningen, IM och AME, ej
återbesättning av ledigheter eller vikarier, lönestöd och handledning, renovering och nystart
av Actusgården. Verksamheten har också genomfört systematiska åtgärder för att möta
minskad ramtilldelning, en förväntad lågkonjunktur och Arbetsförmedlingens minskade
service och tillgänglighet. En personalenkät har genomförts vid Arbetsmarknadsenheten och
arbetsplatsmöten sker varje vecka inom verksamheten.
Nämnden har erhållit muntlig uppföljning av handlingsplanen vid varje nämndssammanträde.
Nästa uppföljning av handlingsplanen kommer att redovisas i samband med årsbokslutet.
I tabell nedan redovisas prognos för respektive åtgärd för 2019 samt 2020.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Nämnden godkänner återrapporteringen av handlingsplan för Arbetsmarknadsenheten.
Expedieras till
Verksamheten för Integration och arbetsmarknad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

§ 51 2019.175 KUN

Återrapportering av handlingsplan Arbetsmarknadsenheten (AME)
Ärendebeskrivning
Enligt Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 ska en omdedelbar
anpassning till fördelning av tilldelad budget gällande Arbetsmarkandsenhetens verksamhet
genomföras och en handlingsplan utarbetas. Nämnden antog en handlingsplan för
Arbetsmarknadsenheten vid sitt sammanträde den 20 mars § 42. Förvaltningen genomför
här en återrapportering av genomförda åtgärder utifrån den fastställda handlingsplanen för
Arbetsmarknadsenheten.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober angett följande
Arbetsmarknadsenhetens syfte och uppdrag är att stötta olika målgrupper som står utanför
arbetsmarknaden. Målgrupperna är indelade i aktiviteter för ungdomar, nyanlända och övriga
vuxna. Samverkanspartner för bland annat kartläggningar av individer är
Arbetsförmedlingen. I Alingsås kommun finns även verksamheten vid Actusgården vilken
bedriver olika insatser och verksamheter så som kartläggning, arbetsträning och cvskrivning. Utöver detta finns ”Vinden” och olika arbetsträningsplatser så som café Kvarnen.
Arbetsmarknadsenheten arbetar årligen med cirka 320 individer.
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet drivs genom externa intäkter utöver kommunbidraget
medan personalkostnaden utgör den största kostnaden för verksamheten. För att bedriva
verksamheten inom tilldelad budget krävdes vid årets ingång en anpassning om 5,5 mkr.
Förvaltningen har under året tillsatt en projektledare för att arbeta fram tydliga
samverkansarenor i förvaltningen utifrån Arbetsmarknadsenhetens uppdrag. Nya arbetssätt
har implementerats och ökad andel externa uppdrag, till exempel arbetsförmågebedömning,
har givits.
Förvaltningen har under året genomfört åtgärder såsom skapandet av funktionen ”En väg ut”,
caféspråkträningsplats, delade tjänster mellan Integrationsavdelningen, IM och AME, ej
återbesättning av ledigheter eller vikarier, lönestöd och handledning, renovering och nystart
av Actusgården. Verksamheten har också genomfört systematiska åtgärder för att möta
minskad ramtilldelning, en förväntad lågkonjunktur och Arbetsförmedlingens minskade
service och tillgänglighet. En personalenkät har genomförts vid Arbetsmarknadsenheten och
arbetsplatsmöten sker varje vecka inom verksamheten.

Nämnden har erhållit muntlig uppföljning av handlingsplanen vid varje nämndssammanträde.
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

Nästa uppföljning av handlingsplanen kommer att redovisas i samband med årsbokslutet.
I tabell nedan redovisas prognos för respektive åtgärd för 2019 samt 2020.
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Nämnden godkänner återrapporteringen av handlingsplan för Arbetsmarknadsenheten.
Expedieras till
Verksamheten för Integration och arbetsmarknad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kulturpris och
kulturstipendium
Alstroemeria
13
2019.342 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16

§ 65 2019.342 KUN

Kulturpris och kulturstipendium Alstroemeria
Ärendebeskrivning
Under 2019 har Alingsås firat 400-års jubileum. Kommunen har firat detta med olika
aktiviteter under året. Bland annat har styr- och projektgruppen för kommunens 400- års
firande delat ut ett kulturpris och ett kulturstipendium under jubileumshelgen i september. Det
finns kvar ekonomiska medel ur jubileumsfonden för utdelning av dessa pris och stipendium
under ytterligare två år för framtida pristagare (2020-2021). Priset och stipendiet, som går
under namnen ”Kulturpris Alstroemeria för unga vuxna” och ”Kulturstipendium Alstroemeria
för ungdomar”, består sammantaget av 15 000 kr per år. Där kulturpriset står för 10 000 kr
och stipendiet för 5 000 kr. Kultur- och utbildningsförvaltningen har fått en förfrågan från 400års jubileets styr- och projektgrupp om att handlägga och dela ut detta pris under de
kommande två åren. För att därefter permanenta dessa priser med kultur- och
utbildningsnämnden som avsändare.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober angett följande.
Förvaltningen har tagit del av förslag till kriterierna för pris och stipendium enligt nedan:
Kulturpris Alstroemeria för unga vuxna
Kulturpris för unga vuxna i åldrarna 16-30 år delas ut för värdefulla insatser inom bildkonst,
dans, design, film, foto, idrott, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller jämförbara
områden av kulturella verksamheter.
 Pristagaren-/arna skall ha en anknytning till Alingsås kommun.
 En eller flera pristagare kan utses.
 Priset kan tilldelas enskild, grupp, organisation eller förening.
 Kultur- och utbildningsnämnden meddelar när förslag på kulturpristagare kan
nomineras
 Kultur- och utbildningsnämnden och representanter från ungdomsfullmäktige
ansvarar för handläggning av priset
 Kultur- och utbildningsnämnden utser och beslutar tillsammans med
ungdomsfullmäktige kulturpristagare utifrån de förslag som nominerats till nämnden
 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar tillsammans med ungdomsfullmäktige om
tidpunkt och former för utdelning av priset/priserna.
 Kulturpriset utgår med totalt 10 000 kr per år
Kulturstipendium Alstroemeria för ungdomar
 Kulturstipendium för ungdomar i åldrarna 16-25 år delas ut som stöd och uppmuntran
till fortsatt utveckling och verksamhet inom bildkonst, dans, design, film, foto, idrott,
konsthantverk, litteratur, mode, musik, teater eller jämförbara områden av kulturell
verksamhet.
 Pristagaren ska vara bosatt eller verksam i Alingsås kommun
 Endast en stipendiat kan utses varje år (enskild person)
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16








Kultur- och utbildningsnämnden meddelar när och kulturstipendiet kan sökas
Kultur- och utbildningsnämnden och representanter från ungdomsfullmäktige
ansvarar för handläggning av stipendiet
Kultur- och utbildningsnämnden utser och beslutar tillsammans med
ungdomsfullmäktige mottagare av kulturstipendium utifrån de som ansökt om
stipendiet
Kulturstipendiet utgår med totalt 5000 kr per år
Kultur- och utbildningsnämnden kan begära en skriftlig redogörelse för hur pengarna
har använts
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar tillsammans med ungdomsfullmäktige om
tidpunkt och former för utdelning av stipendiet.

Förvaltningen tycker att det är viktigt att uppmärksamma ungdomars och unga vuxnas
kulturutövande i Alingsås. Det finns avsatta medel för att dela ut priset/stipendiet i ytterligare
två år och förvaltningen anser att man kan åta sig att handlägga och besluta om tilldelning av
dessa under denna period. Att dela ut priset efter denna period, det vill säga från 2022, får
nämnden ta ställning till vid ett senare tillfälle när det blir aktuellt och även se över kriterierna.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsförvaltningen:
Nämnden beslutar att tillsammans med ungdomsfullmäktige handlägga och utse mottagare
av kulturpriset och kulturstipendiet.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillämpning av utdelning av priset och
stipendiet.
Expedieras till
Ungdomsfullmäktige, rektor för sektor 6, KS

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

§ 52 2019.342 KUN

Kulturpris och kulturstipendium Alstroemeria
Ärendebeskrivning
Under 2019 har Alingsås firat 400-års jubileum. Kommunen har firat detta med olika
aktiviteter under året. Bland annat har styr- och projektgruppen för kommunens 400- års
firande delat ut ett kulturpris och ett kulturstipendium under jubileumshelgen i september. Det
finns kvar ekonomiska medel ur jubileumsfonden för utdelning av dessa pris och stipendium
under ytterligare två år för framtida pristagare (2020-2021). Priset och stipendiet, som går
under namnen ”Kulturpris Alstroemeria för unga vuxna” och ”Kulturstipendium Alstroemeria
för ungdomar”, består sammantaget av 15 000 kr per år. Där kulturpriset står för 10 000 kr
och stipendiet för 5 000 kr. Kultur- och utbildningsförvaltningen har fått en förfrågan från 400års jubileets styr- och projektgrupp om att handlägga och dela ut detta pris under de
kommande två åren. För att därefter permanenta dessa priser med kultur- och
utbildningsnämnden som avsändare.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober angett följande:
Förvaltningen har tagit del av förslag till kriterierna för pris och stipendium enligt nedan:
Kulturpris Alstroemeria för unga vuxna
Kulturpris för unga vuxna i åldrarna 16-30 år delas ut för värdefulla insatser inom bildkonst,
dans, design, film, foto, idrott, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller jämförbara
områden av kulturella verksamheter.









Pristagaren-/arna skall ha en anknytning till Alingsås kommun.
En eller flera pristagare kan utses.
Priset kan tilldelas enskild, grupp, organisation eller förening.
Kultur- och utbildningsnämnden meddelar när förslag på kulturpristagare kan
nomineras
Kultur- och utbildningsnämnden och representanter från ungdomsfullmäktige
ansvarar för handläggning av priset
Kultur- och utbildningsnämnden utser och beslutar tillsammans med
ungdomsfullmäktige kulturpristagare utifrån de förslag som nominerats till nämnden
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar tillsammans med ungdomsfullmäktige om
tidpunkt och former för utdelning av priset/priserna.
Kulturpriset utgår med totalt 10 000 kr per år

Kulturstipendium Alstroemeria för ungdomar
Kulturstipendium för ungdomar i åldrarna 16-25 år delas ut som stöd och uppmuntran till
fortsatt utveckling och verksamhet inom bildkonst, dans, design, film, foto, idrott,

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

konsthantverk, litteratur, mode, musik, teater eller jämförbara områden av kulturell
verksamhet.
 Pristagaren ska vara bosatt eller verksam i Alingsås kommun
 Endast en stipendiat kan utses varje år (enskild person)
 Kultur- och utbildningsnämnden meddelar när och kulturstipendiet kan sökas
 Kultur- och utbildningsnämnden och representanter från ungdomsfullmäktige
ansvarar för handläggning av stipendiet
 Kultur- och utbildningsnämnden utser och beslutar tillsammans med
ungdomsfullmäktige mottagare av kulturstipendium utifrån de som ansökt om
stipendiet
 Kulturstipendiet utgår med totalt 5000 kr per år
 Kultur- och utbildningsnämnden kan begära en skriftlig redogörelse för hur pengarna
har använts
 Kultur- och utbildningsnämnden beslutar tillsammans med ungdomsfullmäktige om
tidpunkt och former för utdelning av stipendiet.
Förvaltningen tycker att det är viktigt att uppmärksamma ungdomars och unga vuxnas
kulturutövande i Alingsås. Det finns avsatta medel för att dela ut priset/stipendiet i ytterligare
två år och förvaltningen anser att man kan åta sig att handlägga och besluta om tilldelning av
dessa under denna period. Att dela ut priset efter denna period, det vill säga från 2022, får
nämnden ta ställning till vid ett senare tillfälle när det blir aktuellt och även se över kriterierna.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Nämnden beslutar att tillsammans med ungdomsfullmäktige handlägga och utse mottagare
av kulturpriset och kulturstipendiet.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillämpning av utdelning av priset och
stipendiet.
Expedieras till
Ungdomsfullmäktige, rektor för sektor 6, KS

Justerandes sign
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-18
Anneli Schwartz

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.354 KUN

Föreningsansökan – aktiviteter för ensamkommande och
nyanlända
Ärendebeskrivning
Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås (VGKiA) har den 18 oktober inkommit med en
ansökan om att motta ekonomiska medel om 250 000 kronor för den del av med aktiviteter
för ensamkommande och nyanlända ungdomar i Alingsås de genomför.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden har i flerårsstrategi 2019-2021 tilldelats uppdraget ”att
integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet” och i nämndens
reglemente anges också att nämnden har som uppdrag att ”betala ut olika former av stöd till
alla föreningar och organisationer som bygger sin verksamhet på en öppen demokratisk
grundsyn”.
Förvaltningen har tagit del av föreningens ansökan där de beskriver sin verksamhet och de
aktiviteter som de bedriver för målgruppen. Det är en grupp unga som är i stort behov av
kontinuerlig vuxenkontakt i form av så väl gemensamma fritidsaktiviteter som stöd i sin
kommande framtid i det svenska samhället.
Förvaltningen är positiv i att samverka med samtliga föreningar i Alingsås kommun vilka kan
bidra till att öka integrationen och skapa förutsättningar för en trygg utbildningssituation eller
möjlig praktikplats för målgruppen. För att detta ska kunna ske krävs en stabil och trygg
tillvaro för gruppen samt stöd från civilsamhället för att öka kunskapen om sina rättigheter
såväl som skyldigheter i det svenska samhället.
Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås bedriver aktiviteter i samverkan med övriga
föreningar och volontärer vars insatser syftar till att utveckla självständiga och trygga
individer i deras väg mot framtiden. Mot bakgrund av detta bedömer förvaltningen att
Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås ska beviljas ekomiska medel om 225 000 kronor
för att bedriva aktiviteter för målgruppen ensamkommande och nyanlända utifrån nämndens
budgetförutsättningar. En sedvanlig återrapportering om hur dessa medel används skall
inkomma från föreningen senast den 30 april 2020.
Kultur- och utbildningsförvaltningen avser att ha kontinuerliga uppföljningsmöten med
föreningen för att följa utvecklingen och utbyta erfarenheter gällande de ensamkommande
och nyanlända ungdomarna i Alingsås.

Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås ansökan biläggs tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär kostnader och bedöms rymmas inom befintlig ram.
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Förslag till beslut
Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås beviljas 225 000 kronor. Föreningen ska
återrapportera vad dessa medel använts till senast den 30 april 2020.

Beslutet ska skickas till
Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-18
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Till
Kultur- och utbildningsnämnden i Alingsås

Ansökan om föreningsstöd för
aktiviteter till ensamkommande och
nyanlända i Alingsås kommun
Sammanfattning
Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås (VGKiA) har under flera års tid bedrivit en
omfattande volontärverksamhet för att ge stöd åt asylsökande och ensamkommande i väntan
på besked om uppehållstillstånd. Ett antal gruppboenden har etablerats för att skapa
förutsättningar för målgruppen att fullfölja sin utbildning i Alingsås kommun.
Om VGKiA
Vår förening är till sin form en ideell förening med upprättade stadgar och är en icke
vinstdrivande organisation. I föreningens stadgar framgår att föreningen är öppen för alla och
därmed inte utesluter någon på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, könsövergripande
identitet eller uttryck, religion, eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga eller sexuell
läggning.
Genomförandekapacitet
Volontärföreningen GKiA har visat på god genomförandekapacitet. Det handlar om fem års
samlade erfarenheter av arbete med asylsökande och ensamkommande. 72 ungdomar har
erbjudits frivillighem och gruppboende under perioden juni 2017 till juni 2019 och i oktober
2019 är motsvarande siffra 41 ungdomar.

Projektbeskrivning
Syfte med insatsen
Det övergripande syftet är att ge de ensamkommande ungdomarna möjlighet att fortsatt
fullfölja påbörjad skolgång i Alingsås, ge förutsättningar för att vidmakthålla och utveckla
kamrat- och vänskapsrelationer, fortsatta frilufts- och idrottsaktiviteter samt att lindra oro och
ångest inför en oviss framtid. Ett etablerat gruppboende utgör en stabil bas för ungdomarna.
Målgrupp
Målgruppen är ensamkommande 18+ ungdomar i väntan på slutgiltigt besked om
uppehållstillstånd i gruppboende genom VGKiA:s försorg. För att kunna ge stöd och bästa
möjliga förutsättningar för ett gott boende och ge möjlighet till integration i det svenska
samhället är kontakpersoner av stor betydelse för målgruppen.
1
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Insatser som bedrivs under 2019
Det finns ett stort behov av socialt stöd i olika former, för såväl de ensamkommande
ungdomarna samt för frivilligföräldrar för att möjliggöra en värdig, fungerande och stabil
situation för fortsatt vistelse i Alingsås. Många ungdomar har en stark oro inför en oviss
framtid och behöver kontakt med andra i liknande situation. Behovet av stödsamtal enskilt
och i grupp med engagerade vuxna och behovet av en mötesplats som upplevs trygg är av stor
vikt. Även vardagliga och informella mötesplatser för att träna svenska och möta svenskar är
centralt. För att möta dessa behov genomförs en mängd aktiviteter.
Nedan ges en bild av de strukturerade aktiviteter som genomförs:
 VGKiA erbjuder regelbundet varje onsdag eftermiddag caféverksamhet under namnet
Träffpunkt Korskyrkan med möjlighet till svenskundervisning, stödsamtal och att
etablera och vidareutveckla personliga relationer i det svenska samhället. Under året
har även en caféverksamhet i Sollebrunns församlingshem öppnat.
 Under sommarlovet arrangerades lägeraktiviteter. Dessa var teambildning/
samarbetsövningar, information om allemansrätten, friluftsteknik,
fiske/vandring/kanotpaddling, kunskaper i HLR (Hjärt-lungräddning) och ABC
(andning/blödning/chock), livräddning, beach-volleyboll och CrossNature.
 Samverkan sker med idrottsföreningarna Alingsås Handbollklubb (AHK) och
Holmalunds Idrottsförening och hyra för sporthall har bekostats i samverkan mellan
VGKiA och Holmalund.
 Mellanmänskliga samtal/erfarenhetsutbyte i grupp genomförs i samverkan med AHK
Integration och Hjälmareds folkhögskola.
 Mellanmänskliga samtal/erfarenhetsutbyte/stöd sker individuellt var 14:e dag i
samverkan med Hjälmareds folkhögskola.
 På Pojkebo genomförs ett strukturerat veckoprogram med aktiviteter för att stödja
ungdomarna enskilt eller i grupp.
 Vi stöttar ungdomarna med att planera sin framtid genom att tillsammans med dem
skriva ned vad som krävs särskilt vid avslagsbetslut. Samtalen berör exempelvis:
o Asylprocessen och konsekvenserna för dig som individ
o Arbetsmarknad – hur fungerar den och vad krävs av dig?
o Kvinnor och män – könsroller och förväntningar
o Personliga mål – en egen utvecklingsplan
Omfattning av VGKiA:s verksamhet
Totalt driver VGKiA aktiviterer och verksamhet för 70 ungdomar. Boendet omfattar 41
ungdomar.
Samverkanspartner och ansvarsfördelning
Samverkan sker med Alingsås Handbollklubb som ansvarar för fadderverksamhet, stödsamtal
för frivilligföräldrar och faddrar i samverkan med Hjälmareds Folkhögskola, planering och
genomförande av studiebesök samt inbjudan till kostnadsfritt besök på samtliga
hemmamatcher. Holmalunds Idrottsförening erbjuder fritidsaktiviteter i form av fotboll.
AHK, SAIK (Sollebrunns allmänna idrottsklubb) och VGKiA anordnar i samverkan olika
2
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föreläsningar. Samverkan sker också regelbundet med Equmeniakyrkan, Korskyrkan och
Svenska kyrkan i Alingsås.

Budget
För att kunna säkerställa att ovanstående insatser för de ensamkommande ungdomarna i
Alingsås skall kunna genomföras med stöd av civilsamhället, föreningslivet och övriga
nätverk ansöker föreningen Goda krafter ekonomiskt stöd om 250 000 kronor för 2019.

Alingsås 2019-10-18

………………………………………
Patrik Lifvergren, ordf. VGKiA

Föreningens namn: Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås (VGKiA)
E-post: hem@godakrafter.com
Webbplats: https://godakrafter.com/
Ordförande Patrik Lifvergren
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-11
Julia Mårtensson

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.343 KUN

Rådgivande riktlinjer för Alingsås kommuns bosättning av
nyanlända flyktingar enligt Lag (2016:38) om mottagande
av vissa nyanlända invandrare för bosättning
Ärendebeskrivning
År 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i
kraft (nedan kallad bosättningslagen). Som en följd av denna lag fick Alingsås kommun ett
förhöjt mottagande av nyanlända flyktingar där man enligt den nya lagen ansvarar för
hushållens boende i högre utsträckning. Kommunerna får varje år ett fördelningstal från
länsstyrelsen över antalet individer som varje kommun ska bosätta enligt bosättningslagen.
Fördelningstalet varierar över åren beroende på hur många individer som mottagits i Sverige
totalt för bosättning.
Kultur- och utbildningsnämnden (tidigare utbildningsnämnden) har från att bosättningslagen
trädde i kraft 2016 till och med 2019 ordnat med boende för 367 individer. Detta inkluderar
hela fördelningstalet för 2019.
Kultur- och utbildningsförvaltningen erhåller 18 ”förturslägenheter” av Alingsåshem varje år.
På grund av ett förhöjt mottagande har också nämnden behövt hyra större tillfälliga
fastigheter för att klara av det lagstadgade boendeansvaret. Utöver de större fastigheterna
har nämnden hyrt lägenheter av Alingsåshem för att hyra ut dem i andra hand till nyanlända.
Förvaltningen prognostiserar att vid årsbokslutet 2019 kommer ca 80 personer hyra sitt
boende i andra hand av nämnden. Kommunens fördelningstal för 2020 ligger på cirka 50
individer.
Som nyanländ i Alingsås kommun erbjuds man i så stor utsträckning som möjligt alltid ett
andrahandskontrakt vid ankomst. Då fördelningstalet nu minskar ser också förvaltningen att
de hushåll som bott under en längre period i tillfälliga boende kommer ha möjlighet att flytta
vidare i förstahandskontrakt inom förturskvoten från Alingsåshem.
Mot bakgrund av detta bör Kultur- och utbildningsnämnden anta rådgivande riktlinjer för hur
personerna i tillfälliga boende ska hanteras för att skapa en rättsäker och likvärdig hantering
av kommunens boendeansvar med självförsörjning som mål.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att inte systematiskt
avsluta hyresavtal med nyanlända hyresgäster efter etableringsperiodens slut, det vill säga
efter 24 månader. Hushållen fortsätter att hyra i andrahand av Kultur- och
utbildningsnämnden tillsvidare efter bedömning.
Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med ”söka bostads-träffar” och individuellt
anpassade träffar där man får stöd i att själv söka sig vidare till andra boendealternativ.
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Kultur- och utbildningsnämndens hyresgäster betalar alltid en hyra för sitt boende som täcker
nämnden boendekostnader. Enbart ett fåtal hyresgäster får kompletterande försörjningsstöd
utbetalt och oftast då på grund av andra myndigheters bedömningar av bistånd.
Under 2019 avslutar ett större antal individer sin etableringsperiod. En del av dessa kommer
att vara i behov av försörjningsstöd då de inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden.
Deras behov av försörjningsstöd är oberoende av om de hyr ett tillfälligt boende genom
kultur- och utbildningsnämnden eller ett permanent boende i annan regi.
Förvaltningen föreslår även att nämnden beslutar om rådgivande riktlinjer för vidareflytt från
ett tillfälligt boende till ett permanent boende för nyanlända som bosatts enligt
bosättningslagen. Förslaget anger att huvudprincipen för vidareflytt är först in först ut.
Självförsörjning ska premieras. Undantag från huvudprincipen kan göras för att kunna
bosätta personer med funktionsvariationer/sjukdom, hushållets storlek för att undvika
trångboddhet samt där barnperspektivet behöver tillgodoses.
Genom vidareflytt till permanenta boende där hushållen bedöms klara av boendekostnaden
skapas dels ett minskat tryck på kommunens försörjningsstöd och dels minskar de
kostnader som kultur- och utbildningsnämnden har för personer som man inte längre erhåller
statliga bidrag för.
Nämndens boendeuthyrning efter individers avslut av sin etableringsperiod bör ses som
kritisk då en ökning av individer som avslutat sin etableringsperiod, men inte erhållit andra
boende, ökar kontinuerligt.
Förslag till rådgivande riktlinjer är bilagda tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Kultur- och utbildningsnämndens andrahandsuthyrning innebär personella och administrativa
kostnader vilket i dagsläget motsvarar 65 tkr i månaden. Detta är kostnader som ryms inom
2019 års budgetram, men individer som kommunen inte längre erhåller statsbidrag för ökar
månatligen i takt med att personer avslutar sin etableringsperiod.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att inte systematiskt avsluta hyresavtal med
nyanlända hyresgäster efter etableringsperiodens slut. Hushåll som är bosatta enligt
bosättningslagen i tillfälliga boenden får fortsätta hyra boende i andrahand av Kultur- och
utbildningsnämnden tillsvidare efter bedömning.
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner de rådgivande riktlinjerna.

Beslutet ska skickas till
Verksamhet Integration och arbetsmarknad
Kommunstyrelsen
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Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Julia Mårtensson
Verksamhetschef
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Enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning ansvarar
en kommun för bosättning av de nyanlända som anvisats till kommunen. Lagen gäller inte för
barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige var skild från båda sina föräldrar eller någon
annan vuxen person som ansetts trätt i föräldrarnas ställe (så kallade ensamkommande
barn).
Enligt reglemente för Kultur- och utbildningsnämnden, KF § 124/2019, ansvarar Kultur- och
utbildningsnämnden bland annat för bosättning av nyanlända inom gällande lagstiftning.
Som nyanländ i Alingsås kommun erbjuds man i så stor utsträckning som möjligt alltid ett
andrahandskontrakt vid ankomst. Kultur- och utbildningsförvaltningen erhåller 18
”förturslägenheter” från Alingsåshem varje år. På grund av ett förhöjt mottagande under
2016-2018 har också nämnden behövt hyra större tillfälliga fastigheter för att klara av det
lagstadgade boendeansvaret. Utöver de större fastigheterna har nämnden även hyrt
lägenheter av Alingsåshem för att hyra ut dem i andra hand till nyanlända.
Då antalet individer som kommunen ansvarar för att bosätta enligt bosättningslagen minskar
ser förvaltningen att de hushåll som bott under en längre period i tillfälliga boende kommer
ha möjlighet att flytta vidare i förstahandskontrakt inom förturskvoten från Alingsåshem.
Följande riktlinjer ska tillämpas vid fördelning av permanenta boenden, det vill säga
förstahandskontrakt.


Huvudprincipen för vidareflytt från ett tillfälligt boende till ett permanent boende är
först in först ut.



För att kommunen även ska kunna hantera inflödet av nya nyanlända inom
fördelningstalet kan vid särskilda omständigheter ett hushåll behöva flyttas från ett
boende till ett annat för att skapa plats för annat hushåll. Då kan avsteg från
huvudprincipen om först in först ut ske. Exempel när avsteg kan ske är för att kunna
bosätta personer med funktionsvariationer/sjukdom, hushållets storlek för att undvika
trångboddhet samt där barnperspektivet behöver tillgodoses.



Självförsörjning är målet vilket ska premieras. En vidareflytt till en permanent bostad
ska inte innebära högre försörjningsstödskostnader hos Socialnämnden. Det kan
innebära att ett hushåll inte slussas ut till ett permanent boende där hyreskostnaden
är högre än för det nuvarande tillfälliga boendet och om inte hushållet bedöms kunna
klara av hyran långsiktigt.



Långsiktig självförsörjning bör ses som när individen inom den närmsta framtiden, 1-2
år, inte därmed bedöms behöva söka försörjningsstöd från kommunen utan innehar
inkomster av andra slag.



Ett hushåll kan däremot bedömas öka sin chans till självförsörjning vid utflytt till en
billigare lägenhet än den det tillfälliga boendet de idag hyr av nämnden.

Efter sex månader i kommunens tillfälliga boende kan förvaltningen agera boendereferens
gentemot Alingsåshem och på detta sätt också möjliggöra ett permanent boende om ovan
punkter är uppfyllda.
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Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskottet för utbildning, integration
och arbetsmarknad
Protokoll
2019-10-16

§ 66 2019.341 KUN

Uppföljning av biblioteksplanen 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2019 § 34 ”Biblioteksplan 2019-2022 för Alingsås
kommun”. Biblioteksplanen presenterar biblioteksverksamheten i Alingsås kommun och är
ett strategiskt dokument som anger riktningen för de fokusområden som biblioteken ska att
arbeta med under fyraårsperioden 2019-2022. Uppföljning av biblioteksplanen sker
kontinuerligt och ska följas upp i de biblioteksansvariga nämnderna kultur- och
utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i oktober varje år.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober angett följande:
Enligt biblioteksplanen ska biblioteken i Alingsås arbete med följande fokusområden:
 Tillgänglighet
 Brett utbud samt fokus på barn och unga
 Stöd i ett livslångt lärande
 Rätten till ett språk
 Skolbiblioteken - en pedagogisk resurs
Biblioteksplanen anger också att ett biblioteksråd ska finnas vilket ska styra och utveckla
samordningen av biblioteksverksamheten i kommunen. Biblioteksrådet består av
representanter från kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.
Under årets första nio månader har tre biblioteksråd ägt rum.

Beslut
Beslut i ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde den 23 oktober.
Expedieras till
Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
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Utdragsbestyrkande

Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och
evenemang
Protokoll
2019-10-16

§ 53 2019.341 KUN

Uppföljning av biblioteksplanen 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2019 § 34 ”Biblioteksplan 2019-2022 för Alingsås
kommun”. Biblioteksplanen presenterar biblioteksverksamheten i Alingsås kommun och är
ett strategiskt dokument som anger riktningen för de fokusområden som biblioteken ska att
arbeta med under fyraårsperioden 2019-2022. Uppföljning av biblioteksplanen sker
kontinuerligt och ska följas upp i de biblioteksansvariga nämnderna kultur- och
utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i oktober varje år.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober angett följande:
Enligt biblioteksplanen ska biblioteken i Alingsås arbete med följande fokusområden:
 Tillgänglighet
 Brett utbud samt fokus på barn och unga
 Stöd i ett livslångt lärande
 Rätten till ett språk
 Skolbiblioteken - en pedagogisk resurs
Biblioteksplanen anger också att ett biblioteksråd ska finnas vilket ska styra och utveckla
samordningen av biblioteksverksamheten i kommunen. Biblioteksrådet består av
representanter från kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.
Under årets första nio månader har tre biblioteksråd ägt rum.

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Beslut i ärendet hänskjuts till nämndens sammanträde den 23 oktober.
Expedieras till
Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:

2019-10-07

Kultur- och utbildningsnämnden

Uppföljning av biblioteksplanen 2019
Enligt biblioteksplanen 2019-2022 (KF 2019-02-27 § 34) ska biblioteken i Alingsås
arbete med följande fokusområden:


Tillgänglighet
Folkbiblioteket (inklusive filialeran ) ska vara meröppet. Därutöver ska
folkbiblioteketet utgöra tillgängliga mötesplatser och litterära upplevelsecentra
för en bred allmänhet. Bibliotekens grundläggande syfte är att förmedla
kunskap, information, främja demokrati och ge förströelse till kommunens
invånare i en trivsam och inbjudande miljö, tillhandahålla en varierad
uppsättning av informationskällor, samt ett på kvalitetsmässiga grunder utvalt
mediabestånd baserat på invånarnas behov och önskemål. Alingsås bibliotek
bevakar utvecklingen av och tillgänglighet till e-media, både strömmande och i
textform för största möjliga kvalitativa utbud till lägsta kostnad. Särskilda
satsningar genomförs i syfte att minska det digitala utanförskapet.



Brett utbud samt fokus på barn och unga
Folkbibliotekets verksamhet och innehåll skall kännas meningsfullt,
överraskande och aktuellt för flertalet alingsåsare, samtidigt som prioriterade
målgrupper ska stimuleras särskilt till deltagande.
Biblioteken ska utveckla konkreta strategier för att nå en större bredd av
föräldrar med ett särskilt fokus på föräldrar med barn som har ett annat
modersmål än svenska. Folkbiblioteket ska rikta särskilda resurser till gruppen
barn och unga.



Stöd i ett livslångt lärande
Kulturhuset ska tillsammans med Utbildningens hus arbeta för att nå
vuxenstuderanden på alla nivåer med anpassad biblioteksverksamhet.
Gymnasiebiblioteket ska erbjuda litteratur- och databasservice även till
vuxenstuderande elever. Fjärrlån och kopiebeställningar administreras genom
folkbiblioteken.



Rätten till ett språk
Förskolan har en viktig roll att spela för att skapa en god språklig start i ett
barns liv. Tidiga insatser i förskolan kan stärka ett barns språkutveckling och i
förlängningen främja ett barns läsförmåga. Förskolan och folkbiblioteket
utvecklar samverkansformer i syfte att främja språkutveckling och läsmotivation
för de yngsta barnen.



Skolbiblioteken - en pedagogisk resurs
Skolbibliotekens övergripande mål är att vara ett stöd för eleverna i deras
måluppfyllelse. Skolbiblioteken ska vara en tydlig del av skolans pedagogiska
vision framförallt vad gäller medie- och informationskunnighet såsom källkritik
och informationssökning. Skolbiblioteket är till för alla elever och ungdomar som
vistas på skolan oavsett program, skolform eller annan verksamhet så som
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exempelvis det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). I skolans
digitaliseringsarbete är skolbiblioteket en viktig del där ”Arena för lärande” ska
samla och tillgängliggöra digitala resurser. Likt folkbiblioteket har
skolbiblioteken ett läsfrämjande uppdrag där biblioteket ska erbjuda litteratur
anpassad till de olika målgrupperna.
Under 2019 har kultur-och fritidförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen
arbetat med att implementera biblioteksplanen och nedan följer en redogörelse av
detta arbete.
Tillgänglighet
Inom ramen för detta fokusområden har låntagarna vid folkbiblioteket under året fått
möjlighet att strömma ljudböcker till sina mobila enheter, något som tidigare bara
kunnat laddats ner på plats i biblioteket. Antalet lån för både e-böcker och e-ljudböcker
har ökat jämfört med tidigare år. Under perioden juni-augusti steg utlåningen av dessa
medier med 20% jämfört med tidigare år. Med hjälp av statliga medel från Kulturrådet
har särskilda utbildningsinsatser gällande ny teknik för att minska det digitala
utanförskapet genomförts. Detta projekt löper på fram till sommaren 2020.
Under året har bibliotekets filialer i Ingared och Sollebrunn utvecklats då lokalerna
genomgått renovering för att blir mer ändamålsenliga samt välkomnande.
I Ingared har därutöver nya möbler och boktråg köpts in till barnavdelningen.
Under våren har kultur- och utbildningsnämnden också investerat i att tillgängliggöra
och modernisera lokalerna i Sollebrunns bibliotek så att programverksamhet och
föreläsningar kan hållas där.
Brett utbud samt fokus på barn och unga
Gruppen barn och unga är en prioriterade målgrupp för folkbiblioteket. Ett särskilt fokus
ligger på att nå föräldrar med barn som har ett annat modersmål än svenska.
Tillsammans med andra aktörer så som kultur- och utbildningsförvaltningens
integrationsenhet, Irakiska föreningen för kvinnor och barn samt Röda Korset har
biblioteket utvecklat ett samarbete för att nå ut med sin verksamet till målgruppen.
Aktiviteter som sagoläsning på arabiska, programutbud med inslag av musik på
arabiska och språkcaféer är exempel på aktiviteter. Därutöver har folkbiblioteket fler
läsfrämjande aktiviteter:
-

Tillsammans med barnhälsovården (BVC) i Västra Götalandsregionen
arrangerar barnbibliotekarierna BVC-träffar som riktat sig till föräldrar för ökad
medvetenhet kring språkutveckling. Under första halvåret ägde sex träffar rum
där 108 föräldrar och barn deltog.

-

Bibliotekarierna samverkan också med barn- och ungdomsförvaltningen genom
att besöka förskolans föräldramöten och upprätta kapprumsbiblioteket på
utvalda förskolor.

-

Varje år delar biblioteket ut en bokgåva till småbarnsföräldrar med barn i olika
åldrar.
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-

Biblioteken introducerar varje år sin verksamhet för elever som går i
förskoleklass. Därutöver bjuds skolklasser i årskurserna 2, 4 och 6 in för
särskilda biblioteksvisningar där också den senaste litteraturen som är lämplig
för respektive åldersgrupp presenteras. Även läsfrämjande aktiviteter under
skolloven har genomförts.

Stöd i ett livslångt lärande
Folkbiblioteket samarbetar med integrationsavdelningen och Campus vuxenutbildning,
bland annat med elever som studerar vid SFI. Därmed når biblioteket ut till
vuxenstuderande. De vuxenstuderande på både gymnasie- och eftergymnasial nivå
kan göra beställningar av artikelkopior samt rekvirera litteratur från andra bibliotek via
så kallade fjärrlån. Under perioden har över sjuhundra titlar lånats in från andra
biblioteket.
Bibliotekarierna i Alingsås deltar också i en nationell digital referenstjänst kallad
”Bibblan svarar” dit allmänheten och skolelever kan vända sig med frågor.
Rätten till ett språk
Detta fokusområde riktar sig till det allra minsta barnen och tidiga insatser för att skapa
språkutveckling. Under hösten 2019 kommer kultur- och utbildningsförvaltningen och
barn- och ungdomsförvaltningen att starta ett samarbete i Noltorpsområdet i syfte att
lyfta språkutveckling och läsning på förskolorna och i skolan. I samarbetet kommer
fokus ligga på kapprumsbibliotek, skolbibliotek samt hitta arbetsformer och
samarbetspartners för att nå barn och elever främst med annat språk än svenska som
modersmål.
Folkbiblioteket har anordnat inspirationsträff för förskolelärare i syfte att belysa vikten
av läsning och sagostunder. Vid denna träff gav barnbibliotekarierna tips på ny litteratur
och hur sagoberättandet kan levandegöras med hjälp av olika föremål.
Enligt förskolans läroplan (Lpfö 18) ska förskolan arbeta med att stimulera barns
språkutveckling. I läroplanen poängeras också att barnen ska ha rätt till alla sin språk
vilket sätter fokus på stödet till flerspråkiga barns språkutveckling. Mot bakgrund av
detta arbetar flera förskolor med språkutvecklande insatser som en del i sitt
utvecklingsarbete. Som ett led i detta har samtliga förskolor påbörjat insatser med att
öka tillgången till både fysiska och digitala böcker. Fler av dessa böcker kommer att
utgöras av så kallade tvillingböcker vilka är två exemplar av samma bok men på två
olika språk vilka ska öka flerspråkiga barns läsförståelse.
Den statliga myndigheten Kulturrådet arbetar med ett särskilt uppdrag från regeringen
avseende läsfrämjande insatser i förskolan. Som en del av detta uppdrag delade
Kulturrådet under våren 2019 ut gratis böcker till landets förkolor. De böcker som
delades ut togs fram av sakkunniga och har bland annat tagit hänsyn till barns olika
förutsättningar och innehåller titlar inom olika genrer och språk. Till satsningen fick
förskolorna också en handledning om högläsning och annan läsfrämjande varsamhet i
förskolan. Även ett informationsmaterial till föräldrar som högläsningens betydelse och
hur en för barnen språkutvecklande högläsning kan gå till har delats ut till förskolorna.
Under året har kommunens förskolor deltagit i denna insats.
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Skolbibliotek – en pedagogisk resurs
Skolbiblioteket vid Alströmergymnasiet har under året startat ett läsfrämjande projekt
med gymnasiesärskolan som inkluderar boktips och högläsning av lättläst litteratur.
Genom satsningen ”bokstödet” erbjuder skolbiblioteket vid Alströmer studiestöd där
elever kan få stöd i sitt skolarbete. Skolbibliotekarien vid skolbiblioteket erbjuder också
elever i årskurs tre sökhandledning i samband med att gymnasiearbetet skrivs.
Flera digitala resurser, som artikeldatabaserna Mediearkivet och Artikelsök, har
tillgängliggjorts för gymnasiets elever och personal på den digitala plattformen ”Arena
för lärande”. För närvarande pågår ett arbete med att undervisa lärare och elever i hur
de använder dessa tjänster. Gymnasiebibliotekarien har också tillsammans med en
lärare inlett ett projekt som handlar om näthat och källkritik där målet är att besöka alla
elever i årskurs två.
Inom grundskolan finns olika utvecklade skolbibliotek där en eller flera lärare på varje
skola ansvarar för att uppdatera och välja ut lämplig litteratur till skolbiblioteket.
I skolans uppdrag ligger att skapa en bred undervisning för att bättre kunna möta
elevernas olika förutsättningar. Eleverna har tillgång till inlästa läromedel. De elever
som behöver skönlitterära böcker upplästa får via folkbiblioteket eller via sitt
skolbiblioteket, tillgång till tjänsten Legimus (från Myndigheten för tillgängliga medier).
Både inlästa läromedel och tjänsten Legimus börjar bli ett vanligt inslag i
undervisningen och är en del av skolans uppdrag i att utveckla tillgängliga lärmiljöer för
alla elever.

Skolbiblioteken spelar en viktig roll i att stärka elevernas digitala kompetens vilket man
tillsammans med alla pedagoger på skolan ansvarar för. För att ge förutsättningar för
att förstå digitaliseringens komplexitet och för att undervisningen ska bygga på hur det
faktiskt fungerar så kommer grundskolans pedagoger under hösten att delta vid en
föreläsning på temat ”Skolan i en digital omvärld” vilken hålls av Anders Thoresson.

Biblioteksråd
Enligt biblioteksplanen ska ett biblioteksråd finnas där kultur- och utbildningsnämnden
och barn-och ungdomsnämnden ska samverka i övergripande biblioteksfrågor med
utgångspunkt i den gemensamt framtagna biblioteksplanen. Representanter till rådet
utses av respektive förvaltningen. Under de första nio månaderna har tre biblioteksråd
ägt rum.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-18
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 2019.027.500-002 KUN
Anmälan av delegationsbeslut – Alströmergymnasiet dnr 2019.028 KUN – 010-011
Anmälan av delegationsbeslut - Integrationsavdelningen dnr 2019.026 KUN – 011-014
Anmälan av delegationsbeslut – Förvaltningschef dnr 2019.011 – 010-011, 2019.352 KUN 001
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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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-18
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.023 KUN

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



Motion om olyckfallsförsäkring för barn- och gymnasieelever2019, BUN § 79,
2019.262.630 – 006 KUN
Riktlinjer för visselblåsarfunktionen i Alingsås kommun, KS 2019-10-14 § 181

Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden lägger meddelanden till handlingarna.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Sida 131 av 131

