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kl. 15:00-18:00

Beslutande

Gunnevik Anne (L) (ordförande)
Rebecka Gustin (S) (vice ordförande) (deltar på distans)
Jan-Erik Gustavsson (S)
Moheeb Youda (S)
Håkan Stern (S)
Jonathan Bessou (M) (deltar ej § 64 pga jäv) §§59-63, §§65-71
Dennis Alvdén (M)
Annika Stenberg (C)
Elof Dimenäs (L) (deltar på distans)
Jan Gustafsson (V)
Ann Denty (V)
Otto Stryhn (SD)
Linn Wirdemo (M) (deltar på distans) §64 ersätter Jonathan Bessou (M) pga
jäv
Sven-Erik Dahlgren (KD) ersätter Maria Åkebrand (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Dimitrios Diamantopolos (S) §§59-60
Linn Wirdemo (M) (deltar på distans) §§59-63, §§65-71

Övriga deltagare

Anneli Schwartz (Förvaltningschef)
Martin Larsson (Enhetschef för ekonomienheten )
Pernilla Melin (Kvalitets- och nämndcontroller)
Julia Mårtensson (Verksamhetschef Integration och arbetsmarknad)
Magnus Larkander (Fastighetsförvaltare) §59

Utses att justera

Håkan Stern (S)
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§ 59
§ 60
§ 61
§ 62
§ 63
§ 64
§ 65
§ 66
§ 67
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71

Information från Alingsåshem
Information från förvaltningen
Kultur- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2020
Inkomna klagomål per kvartal, återrapport till kultur- och utbildningsnämnden
- verksamhet utbildning
Kursutbud Campus Alingsås 2021
Återrapport av uppdrag - öppettider vid fritidsgård i Hemsjö
Utmaning av arbetsmarknadsenheten av Stadsmissionen
Säkerställande av arbetsmiljö för elever och pedagoger med anledning av
coronapandemi i samband med skolstart hösten 2020
Återrapportering av beslut från Skolinspektionen med anledning av tematisk
kvalitetsgranskning av svenska som andraspråk inom Komvux
Riktlinjer för programråd och yrkesråd
Återrapport - Plan för utveckling av aktiviteterna i parkerna
Anmälan av delegationsbeslut
Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden
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§ 59

Information från Alingsåshem
A/ Sanering av ishallen, Magnus Larkander fastighetsförvaltare
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§ 60

Information från förvaltningen
B/ Fikamuseum, Anne Gunnevik
C/ Förvaltningschefens information till skolhuvudman
Anmälan om misstänkt kränkande behandling av elev sektor 3, dnr 2020.242.632
Anmälan om misstänkt kränkande behandling av elev sektor 4, dnr 2020.243.632
D/ Information från förvaltningen
- Betygsutredningen
- Förändring NIU-utbildning
- Arbetsmiljö AME, förändring av kontor
- Chefsdagar Vrångö, kompetensutveckling utmanande samtal
- Revisorer KPMG granskar nämndens försörjningsstöd
- Nytt dataskyddsombud för nämnden. Se över rutiner bland annat när det gäller att anmäla
personuppgiftsincident till Datainspektionen
- Externa medel till integrationsprojekt: öppen förskola och "premiär i kommunen"
- Kulturnatta den 3 oktober
- Avslag på ansökan till Leaderprojekt
- Start arbete Christmas Lights
- Invigning av ny utställning i konsthallen
- Studiefrämjandets nya lokaler
- Månadsuppföljning av KAA redovisas i delårsbokslutet
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§ 61 2020.235 KUN

Kultur- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2020
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodellen för Alingsås har ett delårsbokslut upprättats per den 31 augusti
för kultur- och utbildningsnämnden. Delårsbokslutet är upprättat enligt de centralt angivna
anvisningarna.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 17 september angett följande:
Delårsbokslutet innehåller förutom uppföljning av mål, ekonomi och personal även
uppföljning av den interna kontrollen.
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat om 6,9 mkr där 8,3
mkr av avvikelsen beror på upplupen semesterskuld. Resultatet är en försämring mot
motsvarande period föregående år med 0,5 mkr.
Nämnden bedömer ett underskott om 5,8 mkr med beräknade effekter av Covid-19 om 4 mkr
inkluderat. Återstående underskott om 1,8 mkr kommer kräva ytterligare restriktivitet vilket
ingår i beslutad handlingsplan. I helårsprognos ingår också avvikelser gällande lägre bidrag
från Migrationsverket inom gymnasieskolan och Integrationsavdelningen samt högre
kostnader för interkommunal ersättning (IKE).
Under perioden har ett omställningsarbete genomförts i samtliga verksamheter vilket medfört
en högre beredskap för att möta nuvarande och kommande ekonomiska utmaningar. Även
arbetet med att söka externa medel har intensifierats under perioden.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet för 2020 och översänder det till
kommunstyrelsen
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 62 2020.135 KUN

Inkomna klagomål per kvartal, återrapport till kultur- och
utbildningsnämnden - verksamhet utbildning
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen ska varje kvartal redogöra och återrapportera inkomna
klagomål inom verksamhet utbildning till skolhuvudmannen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:
Sammanställning av inkomna klagomål har skett avseende kvartal två och visar att fem
klagomål har inkommit under perioden. Ytterligare information lämnas i rapport daterad
2020-09-10 som biläggs tjänsteskrivelsen.
Utöver dessa fem återrapporterade klagomål har 20 synpunkter gällande vårens takeawayluncher inkommit. Flertalet rör upplevd orättvisa för de elever vid Alströmergymnasiet som är
folkbokförd i annan kommun och därmed ej fick ta del av åtgärden.
Beslut
Uppföljningen godkänns.
Expedieras till
Verksamhet utbildning
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§ 63 2020.236 KUN

Kursutbud Campus Alingsås 2021
Ärendebeskrivning
Enligt 2 kap 25 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning ska utbildningen ska bedrivas
kontinuerligt under hela året. För att uppfylla kravet planeras fem ansökningsperioder år
2021.
Ansökningsperioderna för kursstarter gällande vuxenutbildning (gymnasiala och
grundläggande kurser) är januari, mars, maj, augusti och oktober. Därför skall kultur- och
utbildningsnämnden besluta om det kursutbud som erbjuds vid dessa fem
ansökningsperioder under 2021.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:
Förslag till kursutbud för 2021, daterad 2020-09-01, billäggs tjänsteskrivelsen och innehåller
inga stora förändringar jämfört med 2020. De förändringar som gjorts rör främst
yrkesutbildningar på distans och syftar till att erbjuda Alingsåsaren en ökad möjlighet till
karriärväxling.
Förändringar i kursutbudet är främst beroende på efterfrågan och matchning av särskild
behörighet till Yrkeshögskolor. Vårdutbildningen fortsätter med kurspaket med och utan
språkstöd, validering och fristående kurser på plats och på distans.
Restaurang och livsmedel med språkstöd ingår numera i ordinarie kursutbud.
Vuxenutbildningen Campus Alingsås erbjuder fortsatt fristående gymnasiala kurser i egen
regi samt distanskurser via den upphandlade entreprenören. Vilka kurser som kommer att
erbjudas på plats respektive på distans är ännu inte helt fastställt, fördelningen kommer att
göras utifrån hur personalsituationen ser ut inför varje ansökningsperiod.
Utbudet gällande grundläggande kurser är samma som 2020. SFI har fortsatt regelbundna
starter var sjätte vecka. Utbudet inom Särskild utbildning för vuxna korrigeras regelbundet
utifrån elevernas behov.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden fastställer förslag till kursutbud för vuxenutbildning 2021.
Expedieras till
Rektor vuxenutbildningen

Utdragsbestyrkande
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§ 64 2020.024 KUN

Återrapport av uppdrag - öppettider vid fritidsgård i Hemsjö
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden fattade beslut om öppettider i de publika verksamheterna
2020-02-19 § 8. I samband med detta beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att
undersöka möjligheterna om att utöka öppettiderna på Ingareds fritidsgård i samverkan med
föreningar. Uppdraget skulle återrapporteras till nämnden den 22 september.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:
Förvaltningen har varit i kontakt med Hemsjö IF som är en lokal förening i Ingared/Hemsjöområdet. Föreningen bedriver idag ungdomsverksamhet inom bland annat fotboll, bandy och
gymnastik. Ett möte har genomförts med föreningens styrelse den 26 augusti 2020 vid
Byvallen. Där beslutades att föreningen skulle återkomma efter nästa styrelsemöte och då
meddela om en samverkan är möjlig.
Processen har i vissa delar försenats på grund av den rådande pandemin, vilket även
medfört att kommunens fritidsgårdar inte kunnat genomföra planerade aktiviteter. Särskilda
öppettider har anammats för en säker miljö och minska smittspridning både för personal och
besökare.
Jonathan Bessou (M) deltar ej i handläggningen av detta ärende.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen.
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10

Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2020-09-22

§ 65 2020.238 KUN

Utmaning av arbetsmarknadsenheten av Stadsmissionen
Ärendebeskrivning
Göteborgs kyrkliga stadsmission Bistånd & Entreprenad AB, nedan kallad Stadsmissionen,
har i skrivelse inkommen den 27 februari 2020 utmanat Alingsås kommun avseende kulturoch utbildningsnämndens arbetsmarknadsenhet. Stadsmissionen anger att de har
förutsättningar för att bedriva en bättre verksamhet såväl kostnads- som kvalitetsmässigt.
Kommunens handläggning av en utmaning regleras i tillämpningsföreskrifter för utmaning i
Alingsås kommun (KS 2012-11-26 § 193). Den nämnd som berörs av utmaningen ska
besluta om underlag till KS för beslut om utmaningen antas eller avslås. Inför
kommunstyrelsens prövning av utmaningen önskas därför underlag enligt följande i enlighet
med tillämpningsföreskrifter:










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

Förvaltningen lämnar i separat bilaga daterad 2020-09-10 yttrande över de efterfrågade
frågeställningarna.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningen yttrande som sitt eget och översänder
det till kommunstyrelsen.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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§ 66 2020.227 KUN

Säkerställande av arbetsmiljö för elever och pedagoger med anledning
av coronapandemi i samband med skolstart hösten 2020
Ärendebeskrivning
Den 17 mars 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten att Sveriges gymnasieskolor,
kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att
bedriva fjärr- och distansundervisning. Kultur- och utbildningsnämnden fattade beslut om att
elever i gymnasieskolan vid Alströmergymnasiet ska ges fjärr- och distansundervisning i
enlighet med 7 § förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av
viss smitta. Även vuxenutbildningen övergick till fjärr- och distansundervisning, men särskilt
beslut av huvudmannen krävdes inte då fjärr- och distansundervisning är tillåtet inom
skolformen sedan tidigare.
Den 29 maj rekommenderade Folkhälsomyndigheten att gymnasieskolor och
vuxenutbildningen skulle återgå till ordinarie undervisning från och med den 15 juni 2020.
För att säkerställa arbetsmiljön för elever och pedagoger samt minska risk för att bidra till
smittspridning vid återgång till ordinarie undervisning har en rad åtgärder vidtagits inom
verksamhet utbildning.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:
Vidtagna åtgärder utvärderas kontinuerligt och anpassas i syfte att minska risken för
smittspridning i verksamheten. Nedan följer åtgärder som iscensatts till och med 10
september 2020.
Övergripande åtgärder som vidtagits vid både Alströmergymnasiet och Campus Alingsås är
att information inför uppstart har lämnats till elever och eventuella vårdnadshavare via Arena
för lärande (digital informationsplattform) och på papper vid första skoldag. Ytterligare
informationsinsataser planeras inom kort i syfte att påminna och belysa vikten av att hålla
förhållningsreglerna. Information inför uppstart till personal har skett både vid möten och
skriftligt via kommunportalen. Information om hemarbete finns på kommunportalen. Vid varje
APT påminns medarbetarna om att ta del av kommunens information om covid-19 på
kommunportalen. Informationsskyltar och information på TV-skärmar om avstånd och hygien
är uppsatta på flertalet platser i samtliga skolbyggnader/lokaler. Vid matsal och cafédelar har
golv markerats för avstånd vid kö. I matsal och café har även antalet sittplatser minskats för
att undvika trängsel. Handsprit finns tillgängligt på flera platser i alla skolbyggnader, särskilt
vi entréer. En information MBL § 19 har genomförts den 13 augusti för att hålla
personalorganisationerna informerade om arbetsgivarens åtgärder.
Stor del av eleverna vid Alströmergymnasiet är boende i kommunen. I dagsläget bedöms att
fjärr- och distansundervisning inte är nödvändigt för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.
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Ytterligare åtgärder vid Alströmergymnasiet är att sju matsalsvärdar har anställts på
extratjänster. För att minska risk för kö och trängsel serveras lunch på tre skilda platser
(matsalen, skolcaféet och Arena Elva). Ett antal synpunkter om upplevd trängsel inkom
under de två första veckorna, därefter ändrades rutinerna. Efter diskussion med ISS serveras
”take away-vänlig” lunch i syfte att enkelt kunna sprida ut eleverna i skolans lokaler. Vidare
har skyddsglas satts upp i matsal samt café. Klassrum hålls upplåsta för att minska risk för
trängsel mellan lektioner. Upprop för åk 1 genomfördes utomhus. Uppstarter för åk 2 och 3
genomfördes i separata delar av skolan. En extrainsatt studiedag genomfördes den 4
september för information och dialog med samtlig personal för att skapa samsyn. Samtliga
föräldramöten har genomförts digitalt.
Vid Campus Alingsås har schemaförändringar möjliggjort lektionsstarter i tre olika block.
Detta för att minska att antalet elever och personal samlas samtidigt i de öppna ytorna vid
lektioners start och slut. Vidare har skyddsglas satts upp vid reception och café
Personal från kommunens säkerhetsavdelning och miljöskyddskontoret besökte
Alströmergymnasiet den 31 augusti. Representanterna var positiva till verkställda åtgärder.
Tillsyn av verksamheter sker senare i höst av miljöskyddskontoret.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden tar del av informationen och lägger den till handlingarna.
Expedieras till
Verksamhet utbildning
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§ 67 2019.402 KUN

Återrapportering av beslut från Skolinspektionen med anledning av
tematisk kvalitetsgranskning av svenska som andraspråk inom Komvux
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen genomförde i januari 2020 en kvalitetsgranskning av svenska som
andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. I kvalitetsgranskningen
har delkurs 4 granskats med fokus på textförståelse och källkritik.
Där de övergripande bedömningsområdena i granskningen utgjordes av:
 Undervisning med texter
 Funktionella och meningsfulla sammanhang i undervisning av texter
 Söka och kritiskt granska information
I kvalitetsgranskningen granskade Skolinspektionen kvaliteten på skolenheten i syfte att
bidra till utveckling genom att lyfta fram viktiga utvecklingsområden.
Vid granskningen genomfördes besök på skolenheten och under besöket genomfördes
intervjuer med elever och lärare samt lektionsobservationer.
I Skolinspektionens beslut bedömdes undervisningen i den kommunala vuxenutbildningen i
hög utsträckning ge elever möjlighet att förstå, tolka och analysera texter. Vidare bedömde
Skolinspektionen att undervisning med texter i hög utsträckning anknyter till sammanhang
som är funktionella och meningsfulla för eleverna.
I bedömningsområde tre gjorde Skolinspektionen bedömningen att undervisningen i låg
utsträckning gav eleverna möjligheter att söka information ur olika källor och kritiskt granska
information från olika källor.
Mot bakgrund av detta bedömde Skolinspektionen att huvudmannen skulle inleda ett
utvecklingsarbete för att höja verksamhetens kvalitet. Vid kultur- och utbildningsnämndens
sammanträde den 16 juni 2020 § 43 redovisade huvudmannen vilka förbättringsåtgärder
som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena. Dessa skickades till
Skolinspektionen.
Med anledning av huvudmannens redovisning har Skolinspektionen bedömt att nämnden har
vidtagit tillräckliga åtgärder för att höja kvaliteten och Skolinspektionen beslutar därmed att
avsluta granskningen. Skolinspektionens beslut daterat 21 augusti 2020 biläggs
tjänsteskrivelsen.
Beslut
Informationen godkänns.
Expedieras till
Rektor vuxenutbildningen
Utdragsbestyrkande
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§ 68 2020.241 KUN

Riktlinjer för programråd och yrkesråd
Ärendebeskrivning
Enligt 1 kap 8 § gymnasieförordning (2010:2039) ska programråd finnas för samverkan
mellan skola och arbetsliv vid yrkesprogram i gymnasieskolan. Enligt 17-18 §§ förordning
(2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning ska yrkesråd finnas för
regionalt yrkesvux för samverkan mellan utbildning och arbetsliv och bidra till ett lärande i
arbetslivet.
Nuvarande riktlinjer för programråd beslutade av Utbildningsnämnden 2016-04-19 § 26 bör
revideras för att även omfatta yrkesvuxenutbildningar vid Campus Alingsås samt tydliggöra
rådens syfte och mål.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 september angett följande:
Fokus i de nya riktlinjerna är framtid och utveckling av utbildning i samverkan med branschen
och att tydligare vara ett forum för att diskutera näringsliv/branschfrågor och
kompetensförsörjning kopplat till utbildning.
Förslaget innebär att ett program- och yrkesråd inrättas per utbildningsinriktning/bransch där
samtliga utbildningsformer gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning ingår.
Detta för att ha ett tydligt forum för samverkan mellan skola och arbetsliv.
För yrkesutbildningar föreslås att frågor kopplade till arbetsplatsförlagt lärande, APL, på ett
tydligare sätt än tidigare lyfts in på program- och yrkesråden. Både som diskussionsforum
kring vikten av samverkan vid APL och praktiska frågor som handledarutbildningar.

Förslag till nya riktlinjer för programråd och yrkesråd är framtagna tillsammans med
rektorsgruppen vid verksamhet utbildning. Förslag till riktlinjer för programråd och yrkesråd är
bilagda tjänsteskrivelsen.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till nya riktlinjer för programråd.
Expedieras till
Verksamhet utbildning
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§ 69 2019.261 KUN

Återrapport - Plan för utveckling av aktiviteterna i parkerna
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari § 5 att bifalla en motionen från (S) där kulturoch utbildningsnämnden fick i uppdrag att ta fram en användning och utvecklingsplan för
kommunens parker. I uppdraget ingick att exemplifiera vilka arrangemang, som redan idag
genomförs i nämndens verksamheter, som med fördel skulle kunna flyttas ut från
ordinarieverksamhetslokaler och istället anordnas i de offentliga parkerna. Förflyttningen av
sådana aktiviteter ska enligt beslut i kommunfullmäktige inte medföra några större kostnader.
Med anledning av detta tog förvaltningen fram ett förslag till plan för utveckling av olika
aktiviteter och användningsområden i parkerna.
Den 16 juni (§ 51) godkände nämnden planen och gav samtidigt förvaltningen i uppdrag att
ytterligare precisera hur en utveckling av aktiviteter i parken kunde se ut. Återrapportering av
detta skulle ligga till grund för kommande budgetberedning enligt nämndens beslut.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 17 september angett följande:
Förvaltningen har med anledning av nämndens beslut tagit fram ett dokument där aktiviteter
och utvecklingsområden preciseras ännu tydligare för stadens parker.
Rapporten ”Alingsås parker – då, nu och framtid” daterad 15 september 2020 biläggs
tjänsteskrivelsen.
Beslut
Återrapportering av plan för utveckling av aktiviteter i parkerna godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2020-09-22

§ 70 2020.052 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 2020.050 KUN – 030,
- Anmälan av delegationsbeslut – verksamhet utbildning dnr. 2020.057 KUN -007-012
- Anmälan av delegationsbeslut – Förvaltningschef beslut om projektbidrag till förening dnr
2020.007 KUN – 008-011
- Anmälan av delegationsbeslut – Förvaltningschef beslut om läsårets omfattning 2020.015
KUN 011-012, yttrande till myndighet 2020.213 KUN 003
- Anmälan av delegationsbeslut – verksamhetschef utbildning, beslut om elevresor dnr.
2020.226 KUN - 002
- Anmälan av delegationsbeslut – Integrationsavdelningen dnr 2020.229 KUN 001
Beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2020-09-22

§ 71 2020.053 KUN

Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden finns att redovisa för kultur- och utbildningsnämnden:
Utbetalning av försörjningsstöd till mottagna flyktingar i Alingsås kommun under perioden
april-juni 2020

Beslut
Meddelandet läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

