Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kultur- och utbildningsnämnden
Tid:

2021-03-17, kl. 15:00

Plats:

Sparbankssalen, Utbildningens hus
Enligt beslut från ordförande deltar endast ordinarie ledamöter i
nämndens arbetsutskott på plats i Sparbankssalen. Övriga ledamöter och
ersättare deltar på distans. Ta del av tidigare utskickade anvisningar för
hur man deltar på distans.
Förmöten sker digitalt på distans via lösningen Teams. Se separata
anvisningar samt kallelse till dessa möten

Gunnevik Anne (L),
Ordförande

Pernilla Melin,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Information från förvaltningen

A/ 15.00
Uppföljning
måluppfyllelse och
hälsa
Alströmergymnasie
t, Dennis Pavlovic
och Erik Bjurström
B/ 15.30 Digital
Agenda 2.1,
Torbjörn Ott, lektor
C/ 16.00
Uppvaktning av
idrottsprestationer,
Alingsås IF
gymnastikförening

2.

Återkoppling uppdrag budget 2021, 2020.308 KUN

3.

Revidering av Digital agenda, 2021.080 KUN

4.

Organisation Alströmergymnasiet läsåret 2021/2022, 2021.065 KUN
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5.

Uppföljning av distans- och fjärrundervisningens påverkan på
måluppfyllelse och hälsa, 2021.082 KUN

6.

Potatisfestivalen 2021, 2021.078 KUN

7.

Förslag till uppdrag till förvaltningen, anläggande av boulebanor,
2021.090 KUN

8.

Uppdrag till kultur- och utbildningsförvaltningen gällande plan för
minnesplatser och statyer, 2021.093 KUN

9.

Återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och
utbildningsnämnden, 2021.063 KUN
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Återkoppling uppdrag
budget 2021
2
2020.308 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-15
Anneli Schwartz

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.308 KUN

Återrapport uppdrag budget 2021
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att genomlysa verksamhet
utbildning, 2020-11-18 § 92 KUN. Genomlysningen ska enligt beslutet ske utifrån följande
faktorer:






Kvalitetssäkra samtliga enheters mål och uppdrag, målgrupp och resultat
Öka nyttjandet av verksamhetens lokaler
Säkerställa adekvata roller och funktioner utifrån ändamålsenliga kvalifikationer
Tillgängliggöra samverkan med andra förvaltningar och externa aktörer
Anpassa verksamhet utifrån tilldelad budget

Förvaltningens yttrande
Utifrån uppdrag har förvaltningen tagit fram underlag gällande demokratiarbete och
ungdomsverksamheten vid verksamhet utbildning. Underlaget beskriver
ungdomsverksamhetens arbete, aktiviteter, samarbeten och utbyten under år 2018-2020.
Underlaget biläggs tjänsteskrivelsen.
Utifrån uppdraget och den genomförda nulägesanalysen föreslår förvaltningen att demokrati
är en genomgående inriktning i samverkan mellan gymnasieskola, kulturskola samt
ungdoms- och fritidsverksamheten. Vidare föreslås renodling i platser för
ungdomsverksamheten samt att uppdrag gällande öppen och riktad verksamhet synliggör
målgruppers behov i relation till ålder.
I augusti 2020 tillsattes en grupp av chefer, lärare och unga för att utveckla det estetiska
programmet för att närma sig såväl kulturskola som ungdomsverksamheten. Detta i syfte att
öppna antagning till ny inriktning vid estetiska programmet, utveckla utbudet vid kulturskolan
och tillgängliggöra aktiviteter efter skoltid i högre utsträckning. Detta utvecklades väl och är
en del i det nya förslaget till organisationen och förslag för att skapa en helhet som benämns
Mötesplats unga.
Sedan uppdraget lämnades till förvaltningen i november har facklig samverkan genomförts
vid tre tillfällen (2021-01-19, 2021-02-26, 2021-03-09). Där har Mötesplats unga diskuterats
utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, budget och hur enheter kan samverka för att möta unga
människors fritid. Samtal har även skett med barn- och ungdomsförvaltningen,
socialförvaltningen och i BUS-samverkan kring ungas fritid i Alingsås.
Målet med förslaget Mötesplats unga är att bidra till meningsfull och likvärdig fritid samt
delaktighet. Syftet är att nå fler ungdomar och nya målgrupper genom ett breddat utbud,
gemensamma arbetssätt och mångfald av mötesplatser, såväl fysiska som digitala.
Mål för demokratiuppdraget är:
• Att utveckla demokratiska samhällsmedborgare
• Att utveckla barn och ungas demokratiska kompetens
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•
•
•

Att ge barn och unga kunskap om demokratins form
Att kunna verka i demokratiska former
Att komma närmare den politiska arenan

För att nå målen krävs att samtliga involverade verksamheter skapar förutsättningar för
demokratiska samtal och aktiviteter där barn- och ungdomsperspektivet samt barn och
ungas erfarenheter och frågor tas tillvara. Utifrån den föreslagna organisationen kommer ett
systematiskt arbete bedrivas för att på så sätt vidga och förstärka arbetet inom flera
verksamheter i skola och fritid.
Ungdoms- och fritidsverksamhet föreslås att finnas vid:
•
•
•

Kulturhuset riktas mot besökare 12-14 år
Actusgården riktas mot besökare 20-24 år
Central mötesplats (fritidsgårdar) 15-20 år, fokus studio, musik och media

Arbetssättet inom ungdoms- och fritidsverksamheten följs upp genom metoden KEKS som
ger ungdomar delaktighet och utrymme med att utforma aktiviteter. Metoden ger också en
bild av antal aktiviteter, vilka som deltar och könsfördelning. Personal kommer att
gemensamt med ungdomarna utveckla och ta fram innehåll för de olika målgrupperna och
platserna.
Sammanfattningsvis ska barn och unga i Alingsås ges möjlighet att verka och utveckla sin
demokratiska kompetens, erhålla en meningsfull fritid och möta kompetent personal under
sin fritid. Även en samverkan med studieförbund och Alingsås föreningsliv är en viktig
komponent för att kunna erbjuda en mångfald av fritidsaktiviteter.
Chef för enheten ungdomsverksamhet och Kulturskola kommer även att vara övergripande
ansvarig för Mötesplats unga.
Ekonomisk bedömning
Ungdoms- och fritidsverksamhetens budget för 2020 var 5 387 tkr och 2021 års budget är
4 692 tkr. Förslag på ny organisation ska möta en budget i balans genom ökad samverkan
och synergier inom förvaltningen och externt.
Mötesplats unga bedöms kunna finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner återrapportering och antar förslag till ny
organisation för demokrati- och ungdomsverksamheten, Mötesplats unga.
Beslutet ska skickas till
Verksamhet utbildning, verksamhet Integration och arbetsmarknad
Barn- och ungdomsnämnden, Socialnämnden
FSG
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Anneli Schwartz
Förvaltningschef
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2021-03-15

Bilaga Underlag återrapport uppdrag budget 2021
En nulägesanalys har genomförts gällande demokratiarbetet och
ungdomsverksamheten vid verksamhet utbildning. Intervjuer med berörda chefer
och personal samt dokumentinsamling har skett. Följande frågor har varit ledande i
arbetet:
1. Hur har uppdraget sett ut för verksamheten under de senaste åren?
2. Vilka aktiviteter har gjorts eller var planerade, vilka målgrupper har man haft
för de olika aktiviteterna? Hur har utfallet sett ut?
3. Vilka samarbetspartner har man arbetat med? Hur har det fungerat?
4. Vilka utbyten har man haft med andra aktörer, både nationellt och
internationellt?
Hur har dessa utbyten fungerat? Vad har de innehållit?
Nedan följer en kortare sammanställning av de styrande dokument som funnits
under åren 2018 - 2020. Även materialet som samlats in återfinns till vissa delar.
Materialet ligger till grund för hur organisationen och förstärkningen gällande såväl
ungdomsverksamheten som demokratiarbetet föreslås i det tillhörande ärendet.

Demokratiuppdraget
Kommunfullmäktige har beslutat organisation för Ungdomsfullmäktige i Alingsås
Kommun, 2011-05-25 KF § 65. Ungdomsfullmäktiges främsta uppgift skall vara att
möjliggöra för unga människor i kommunen att påverka sin vardag och sin framtid i
kort- och långsiktiga frågor.
Ungdomsfullmäktige skall vara en länk mellan politiker och unga människor från
årskurs 7 till 18 års ålder. Ungdomsfullmäktige ska ge unga verktyg till att delta och
få insikt i demokratiska processer.
Ungdomsrådet väljs av ungdomsfullmäktige i oktober för ett år. Syftet med rådet är
att förbereda möten till ungdomsfullmäktige, träffa politiker och kunna vara
remissinstans och intressepart i frågor från nämnderna mellan ungdomsfullmäktiges
möte. Rådets uppgift är också att informera nämnderna om beslut som gäller deras
verksamhet.
I reglemente för Ungdomsfullmäktige, 2018-03-28 KF § 65, står att en studieresa
med Ungdomsrådet skall genomföras varje år.
Ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet 2019
Ungdomsrådet sammanträder varje vecka i fritidsgårdens konferenslokal med
närvaro och stöd av ungdomsverksamhetens personal. Ungdomsfullmäktige
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sammanträder två gånger per år. Ungdomsfullmäktige har även medarrangerat en
demokratidag med temat psykisk ohälsa under 2019.







Cirka 43 sammankomster har gjorts i UR:s regi.
Cirka 1500 elever har fått information om UFM.
En demokratidag har genomförts, där 50 ungdomar och ca 20 vuxna deltagit
En Potatisfestival har utförts med ca 25 stycken involverade unga
Ett 400-års jubileum har genomförts med cirka 45 timmars
ungdomsproducerad tid
En film om psykisk ohälsa har skapats av 10 delaktiga ungdomar i UR
En ungdomsresa med UR till London med 8 deltagare samt 2 ledare har
genomförts, där bland annat en träff med Lewishams ungdomsråd ingick.

Ungdomsfullmäktige och ungdomsrådet 2020
Covid-19 har påverkat den planering som både UFM och UR hade under 2020.
Flertalet arbeten, ärenden och evenemang har fått läggas ner, vilket har resulterat
i färre unga arrangörer.
Att ha digitala möten istället för gängse möten medför mindre relationsbyggande och
också svårigheter att skapa struktur i det arbete som UR åtagit sig. Framförallt efter
nyvalet. Men med tiden har även digitala möten fungerat. Det har dock varit svårt att
delegera de ärenden som man tänkt sig till skolorna och även avsaknad av personal
från ungdomsverksamheten på skolorna har påverkat arbetet. Skolinformationen har
alltså försämrats då UR inte kunnat ha information på skolorna vilka stängde ner
sina aulasamlingar. Information som avsågs komma övriga elever tillhanda fick nu
istället skickas ut till lärarna.
Det märktes att det var färre ungdomar som deltog på det senaste UFM och ett
märkbart mindre intresse av att finnas med som representant.








Cirka 30 sammankomster har genomförts i UR:s regi.
Cirka 100 stycken ungdomar har varit representerade i Ungdomsfullmäktige
12 stycken ungdomar, i G2-gruppen (ungdomar som slutat grundskolan och
är upp till 18 år eller går i åk 3 i gymnasieskolan), involverade i ca 10 timmar
ungdomsproducerad delaktighet inför UFM.
27 digitala UR möten har hållits.
Två representanter deltog i VG-projekt dataspelstävling.
UFM arrangerades digitalt 2020-05-28, där grundskolors representanter var
samlade på respektive skola och Presidiet samt G2 samlades på Arena
Elva.
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Följande arrangemang har ställts in på grund av Covid -19:
 Två representanter skulle ha deltagit i Rådet För Mänskliga Rättigheter
Två representanter skulle ha deltagit i juryn för Kulturstipendium Alstromeria.
 Demokratidag
 Potatisfestival
 UFM aulainformation

Ungdomsverksamheten
Utdrag ur Kultur- och fritidsnämndens flerårsstrategi 2018-2020
Det framgår av flerårsstrategin att det lokala föreningslivet och folkbildningen är en
förutsättning för ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud och att
fritidsgårdsverksamheten bedriver en riktad och öppen verksamhet samt utgör en
förebyggande insats för utanförskap.
Genom den riktade och öppna fritidsgårdsverksamhetens förebyggande insatser
ska förvaltningen arbeta med att utveckla processerna som rör den sociala
hållbarheten för gruppen barn och ungdomar. Under 2018 ska
fritidsgårdsverksamheten fokusera än tydligare på målgruppen 13-20 år genom
ökade öppettider. Vidare ska ett mer sammanhållande koncept utarbetas i
samverkan med föreningslivet och övriga förvaltningar för att kunna möta det behov
som finns av mötesplatser och aktiviteter för unga.
Det framgår även att Kultur- och fritidsnämnden genom föreningsbidraget,
fritidsgårdsverksamheten och kulturhuset har utvecklat ett samarbete med
föreningslivet och folkbildningsförbunden, vilket har resulterat i ett sammanhållet
integrationsarbete.
Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi 2019-2021
Kultur- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att utveckla integrationsskapande
arbetsmetoder som kan implementeras inom flera områden samt att stärka Arena
Elvas integrationsinsatser. Förvaltningen ges även i uppdrag att integrera nyanlända
tillsammans med det civila samhället och näringslivet.
Alingsås har som mål att ha ett rikt och stimulerande kultur-, idrotts- och
föreningsliv, där medborgarnas nöjdhet med kommunens fritids- och föreningsutbud
samt kulturverksamhet ska förbättras. Samtidigt ges förvaltningen i uppdrag att öka
kulturutbudet i samtliga kommundelar samt att stärka och stimulera den civila
sektorn.
Förvaltningen får även i uppdrag att lägga särskilt fokus på stöd och utveckling av
den ideella sektorn, folkbildning, föreningsliv och integration. Utveckling av strategier
för att arbeta mot vision 2040 och ”kulturstaden”, genom stöd och utveckling av
idrott- och friluftsutövande i samverkan med föreningslivet. Utbudet av kultur
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behöver komma fler till del i hela kommunen. Frivilliginsatser ska stimuleras och
utvecklas.
Utdrag ur Kultur- och utbildningsnämndens budget 2020-2022
I budget för 2020-2022 framgår att förvaltningen ska attrahera och genomföra
aktiviteter som möter de faktiska behoven vid kommunens fritidsgårdar samt
förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar.
Det framgår också att en aktiv och meningsfull fritid skapar förutsättningar för en
social hållbarhet där nämndens enheter för föreningsservice, fritidsgårdsverksamhet
och kulturskola ingår. Där förvaltningen, inom ramen för Agenda 2030, genom
samverkan i kommunens hela organisation – ett Alingsås – ska skapa
förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att arbeta tillsammans med
invånare, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.
Förvaltningen ges även i uppdrag att vidareutveckla integrationsarbetet genom
samordnande insatser över verksamhetsgränserna. För gruppen nyanlända är
sysselsättning en avgörande faktor för att kunna inkluderas in i samhället och bli
självförsörjande, där arbete, utbildning och praktikplatser är prioriterat.

Verksamhet 2018
Genomförda aktiviteter enligt Kultur- och fritidsnämndens bokslut 2018
 Under 2018 etablerades en ny organisationen där ungdoms- och
fritidsverksamheten och utbildningsförvaltningens integrationsavdelning delar
chef, vilket har lett till större samordning mellan dessa två förvaltningar och
avdelningar.


Under 2018 såg man ett behov av att separera de yngre och äldre
ungdomarna med utökade öppettider för de yngre målgrupperna (11-13 år). I
Sollebrunn genomfördes utökade öppettider med en dag i veckan för
åldersgruppen 11-13 år.



Under året genomfördes en högre grad av riktad verksamhet, bland annat
musikverksamhet med tillhörande studioaktiviteter och workshops.



Arena elva införde lunchöppet för elever vid Alströmergymnasiet under
perioden med särskilt fokus på elever vid introduktionsprogrammen två
dagar i veckan. De sju veckor som de nya öppettiderna var i bruk resulterade
i 150 besökare.



En trend med minskade besök i den öppna fritidsgårdsverksamheten i
Ingared och Sollebrunn uppstod under året. Fokusgrupper genomfördes med
ungdomarna för att kunna analysera vad det minskade besöksantalet i
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Ingared berodde på. Det visade sig att ungdomsgrupperna istället valt att
besöka det meröppna biblioteket eller åka in till tätortens fritidsgård. Som ett
resultat av detta påbörjades ett arbete med att rusta upp biblioteket och
skapa riktade aktiviteter på Ingareds fritidsgård för att möta gruppens
efterfrågan.


Arena Elvas musikverksamhet utökades med en kväll i veckan och då med
fokus på scen och studioverksamhet samt uppträdande. Detta medförde att
antalet besökare under dessa musiktorsdagar ökade med 78 % och
sammantaget besökte 1 857 ungdomar dessa.



Under året har det skett utbyte med de nordiska vänorterna i Tårnby
kommun i Danmark och Skedsmo i Norge. Träffen skedde denna gång i
Tårnby och sammanlagt 20 ungdomar träffades vid två tillfällen för att lära
känna varandra och få ett kulturellt utbyte. Även politiker och
verksamhetschef deltog vid en utbytesträff.



Under 2018 utvecklades och implementerades Konceptet ”Happy Sunday”
för nyanlända kvinnor och flickor av föreningsliv, studieförbund och
Integrationsavdelningen i Arena elvas lokaler. Aktiviteterna hade som syfte
att introducera nyanlända kvinnor och flickor i kommunens fritids- och
kulturliv. Nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden utgör en
utmaning och genom föreningslivet kan gruppen erhålla kontakter samt ökad
förståelse för samhället i övrigt. Elva träffar har genomförts med 5-25
deltagare per tillfälle. Sammanlagt har åtta föreningar varit involverade i de
olika aktiviteterna. Genom projektet har målgruppen fått insyn i vad och hur
föreningslivet fungerar. Det etablerade konceptet ”Happy Friday” har flyttat
utanför tätorten till fritidsgården i Sollebrunn.



I samverkan med utbildningsförvaltningen och deras uppdrag att ansvara för
kommunalt aktivitetsansvar (KAA) för unga har ungdomar i verksamheten
”Din väg” mottagit sysselsättning och handledning i Arena elvas musikstudio.
Detta har bidragit till att skapa en meningsfull vardag och minska
utanförskapet för gruppen.



Under hösten 2018 var ungdomsverksamheten en del av
integrationsavdelningens introduktionsprogram för nyanlända, där alla
familjer med barn i åldrarna 11-20 år fick en introduktion i denna verksamhet
och dess aktiviteter. Vid dessa introduktionstillfällen närvarade både barn
och deras föräldrar. Ungefär en tredjedel av de ungdomar som fick
introduktionsinformation har sedan återkommit i verksamheten. Gruppen har
uttryckt en önskan om att ungdomsverksamheten ska erbjuda fler
idrottsaktiviteter och även läxhjälp.
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Ungdoms- och fritidsverksamheten arbetar med att motarbeta utanförskap
och stärka integrationen genom att förena gruppen unga genom evenemang
och riktad musikverksamhet. I samverkan med Studiefrämjandet har
musikevenemanget ”Livekarusellen” ägt rum vid flera tillfällen. Där får unga
fritisgårdsbesökare också använda studieutrustning för att filma och redigera
sina uppträdanden. Under ”Musiktorsdagarna” bereds ungdomar möjlighet
att arbeta med musik där en särskild satsning på gruppen flickor genomförs.
Evenemanget har lockat ungdomar som i vanliga fall inte besöker
fritidsgården och andelen flickor som besökt torsdagarna har ökat.



Evenemanget UKM (Ung kultur möts) genomfördes med 220 besökare.
Vidare har musikarrangemanget ”Festivalströmer” genomförts vilket var ett
samarbete mellan Arena Elva och Alströmergymnasiets Estetprogram. Syftet
med aktiviteten var att nå nya målgrupper till Arena elvas verksamhet genom
att låta olika ungdomsgrupper mötas på naturlig väg i Arena elvas lokaler.
Sammantaget besökte 250 stycken Festivalströmer och hälften av dessa var
flickor.



Under sommarlovet har Kultur- och fritidsförvaltningen genomfört och utökat
satsningar på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter, genom bidrag från
Socialstyrelsen, i olika kommundelar för barn och unga i åldrarna 6-20 år
under sex veckor och har nått cirka 3 600 barn och unga. Sammantaget
genomfördes 41 olika aktiviteter. Under övriga lov har 50 aktiviteter
genomförts vid 72 olika tillfällen riktade till barn och ungdomar i åldrarna 6-20
år. Aktiviteterna har genomförts i olika stadsdelar i tätorten samt utanför
tätorten för att nå ett brett urval av grupper. Aktiviteterna har involverat andra
kommunala förvaltningar och elever från Alströmergymnasiets barn- och
fritidsprogram har bland annat varit med och genomfört aktiviteterna. Arena
elvas verksamhet och personal var ett viktigt inslag under Gothia Cup och på
flera platser i kommunen.



Under året sökte och fick verksamheten externa medel för arrangörsstöd, om
270 000 kronor, samt för öppen fritidsverksamhet om 105 222 kronor.



Kultur- och fritidsnämnden beslutade under 2018 att fördela 200 tkr extra till
folkbildningsförbunden. Ett nytt bidrag för att främja folkhälsa och miljö
inrättades också.



Ett lokalt folkbildningsråd bildades under våren, i syfte att öka samverkan
med folkbildningsförbunden. Dessutom har en överenskommelse tecknats
kring olika samarbetsområden som gemensamt definierats som till exempel
musik, integration och flickor/kvinnor. Folkbildningsförbunden bidrar även
med olika aktiviteter i koncepten ”Happy Sunday” och ”Happy Friday” samt
under Potatisfestivalen och Kulturnatta.
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Kontinuerliga dialogmöten med föreningslivet, där förvaltningen får möjlighet
att nå ut med riktad information om sin verksamhet och där föreningar och
studieförbund bereds möjlighet till inflytande har hållits.

Samarbeten som genomförts under 2018
• Medborgarskolan - studio- och bloggverksamhet samt workshops
• Studiefrämjandet - Livekarusellen, Way Out Sollebrunn, Rock och Kofta,
workshops.
• Twisted feet, Bilda - Alingsås Dance Festival
• Bilda – Potatisfestivalen
• MBU - Människan Bakom Uniformen. Räddningstjänsten, Polisen, VGR, Gbg
Spårvägar, Socialtjänsten
• FUB, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning karaokekvällar
• Kulturskolan - terminsuppspel, konserter, luciauppträdande
• Kultur Ungdom - Ung Kultur Möts och Filmplats
• Kulturhuset - Kulturnattasamverkan
• KAA - praktikplatser Din Väg
• Kwitter - företagarforum i samverkan med UF
• AT, Attityd, AHK, SISU, VG idrottsförbund och AIF gymnastik
• Nordiskt utbyte - samverkan kulturytbyte över de skandinaviskagränserna
• Polisen - kontinuerlig dialog

Verksamhet 2019
Ur Kultur- och utbildningsnämndens bokslutet 2019
 Under hösten 2018 flyttade verksamheten för det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA) till Arena Elvas lokaler för att samla kompetens och
resurser riktade till målgruppen. Det delvis nya arbetssättet omfattade såväl
personal från IM-programmen som Arbetsmarknadsenheten och bidrog
därmed till ett ökat utbud av alternativ för ungdomar inom KAA.


Ungdomsverksamheten bedriver öppen och riktad verksamhet samt olika
arrangemang för ungdomar i åldrarna 11-20 år vid Arena Elva i Alingsås
tätort men även i Sollebrunn och Ingared. Totalt har 9 947 deltagare kommit
till fritidsgårdarnas öppna och riktade verksamhet under året. 4 139 besökare
kom till den öppna verksamheten vid Arena Elva, 1 651 deltagare besökte
den öppna verksamheten i Sollebrunn och till fritidsgården i Ingared kom 490
besökare under året. Ungdomsverksamheten bedriver också riktade
verksamhet och där deltog 3661 ungdomar i dessa aktiviteter.



Under året har även ungdomsverksamheten genomfört arrangemangen runt
Potatisfestivalen och vid 400-årsjubiléet som integrerades med den årliga
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nordiska ungdomsträffen. I december deltog verksamheten vid en
dansfestival i Alingsås och en dansbandskväll i Sollebrunn.
Samarbeten som genomförts under 2019
• Medborgarskolan - studio- och bloggverksamhet
• Studiefrämjandet - Livekarusellen
• Vuxenskolan – dansgrupper
• MBU – människan bakom uniformen
• FUB
• ROKS och tjejjouren Olivia - workshops och föreläsningar
• Suicide Zero - föreläsning
• Estetiska programmet - uppspel
• Kultur Ungdom - UKM och Filmplats
• Kulturhuset - Kulturnatta och föreläsningssamverkan
• KAA – praktikplatser Din Väg
• Alingsåsparkens kulturförening - konserter Folkets park
• Twisted feet och Bilda - Alingsås Dance Festival
• AHK och Svenska Fotbollsförbundet - spontanfutsal och landslagsmatch
• Polisen - kontinuerlig dialog
• Montessoriskolan Globen – verksamhetssamverkan
• Nordiskt utbyte - samverkan kulturutbyte över de skandinaviska gränserna

Verksamhet 2020
Ur Arena Elvas lägersrapport, oktober 2020
Arena Elva har under året infört medlemskap, för att öka tryggheten i
verksamhetslokalerna, där kontaktuppgifter och identifikation behövs. Det har varit
ett sätt att skapa medvetenhet kring rättigheter och skyldigheter. Medlemskapet har
lett till att aktiva medlemmar kan utnyttja lokalerna mer fritt och att mindre material
har gått sönder under året. Medlemmar under 15 år har endast möjlighet att besöka
verksamheten vissa tider, när bemanningen är förstärkt.
Sedan 2019 har verksamheten delats in i fyra olika kategorier utifrån aktiviteternas
syfte, mål och form. De fyra kategorierna är:
1. Grupper/kurser/workshops
2. Öppna mötesplatser
3. Publika event
4. Projekt/samverkan
Dessa har följts upp och dokumenterats i en gemensam loggbok inom ramen för
verktyget KEKS. Loggboksarbetet, har blivit ett bra sätt att följa upp mål och att
utvärdera verksamheten på. Det är en stående punkt på personalens veckomöten.
Här följs bland annat nyckeltal och könsfördelning upp.
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Det har skett en förändring av öppettider under året, med fler timmar måndag, tisdag
och onsdag, medan torsdagar och fredagar begränsades till fyra respektive fem
timmar. Detta har lett till att ungdomsarbetarna har kunnat effektivisera sin tid och
ge mer stöd till producerande ungdomar istället för att behöva producera aktiviteter
själva.
Sedan i mars i år är det enbart drop-in på Arena Elva utöver att det funnits plats för
förbokade besök i replokal och musikstudio mellan kl. 10-18, vilket har inneburit
7,8% lägre besöksantal. Före pandemin såg besöksantalet för tjejer bättre ut, men
då många planerade aktiviteter har fått stå tillbaka, så har andelen sjunkit igen.
Personalstyrkan har under året minskats från 7 till 4 personer, delvis på grund av
pandemin.
Verksamheten har, genom att åter börja arbeta med KEKS, lett till att man har
återfått fokus på syfte och mål med verksamheten, samt blivit bättre på att följa upp
och förmedla vad man gör och varför.
Samarbeten som genomförts under 2020
• IFK Göteborg Futsal - öppna träningar
• Medborgarskolan - studio- och bloggverksamhet
• Studiefrämjandet – Livekarusellen
• Vuxenskolan – dansgrupper
• Estetiska programmet - Musik-slingan
• Gymnasiesärskolan – aktivitetssamverkan
• Eventföreningen Alingsås – arrangemangssamverkan
• Aktiv ungdom - nystartad ungdomsförening
• Förvaltningen för arrangörsutveckling Västra Götalandsregionen projektsamverkan och interaktiv workshop tillsammans med Frilagret
Göteborg
• Kulturhuset - livestreamat event på palladium
• Polisen - kontinuerlig dialog
• K-pop Göteborg – workshop
• Feriejobb för ungdomar, med kulturutövning respektive städning
• Montessori Globen – verksamhetssamverkan
• Vittra vid Gerdsken- teaterprojekt
• MBU (initierat men inställt p.g.a. pandemi)
• Essence of hip hop - workshops i Fryshuset (initierat men inställt p.g.a.
pandemi)
• TMG - Mediaworkshops (initierat men inställt p.g.a. pandemi)
• FC Ginga - workshops (initierat men inställt p.g.a. pandemi)
• Tjejjouren Olivia - föreläsningar (initierat men inställt p.g.a. pandemi)
• Vuxenskolan - dansworkshops (initierat men inställt p.g.a. pandemi)
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•
•

UR samverkan med UR Angered, Kulturatom, Nolltrefem och Elektronen
(initierat men inställt p.g.a. pandemi)
Nordiskt utbyte - samverkan kulturutbyte över de skandinaviskagränserna
(inställt p.g.a. pandemi)

Internationella utbyten
Utbyte med Skedsmo i Danmark och Tårnby i Norge
Vänortskommunerna Skedsmo i Norge, Tårnby i Danmark och Alingsås i Sverige
har under
lång tid tillbaka haft flera gemensamma uppdrag och arrangemang. Först så
arrangeras ett planeringsmöte i det land som kommer anordna den stora träffen,
med en arrangörsgrupp bestående av 3-4 ungdomar från varje land inklusive ledare,
som träffas och planerar temat. Därefter får 10-15 ungdomar från varje landdelta i
den stora träffen och utför ett arbete där temat är förutbestämt.
Syftet med dessa ungdomsutbyten är att sprida kunskap, utveckla kulturella
samarbeten, ge ungdomarna nya erfarenheter och kunskaper och utveckla
kommunernas historiska band: språkkunskaper, utbyte och innovation. Samarbetet
skall ha speciellt fokus på demokratiarbete.
Att arbeta med internationella utbyten är en del i arbetet med de unga på
fritidsgårdarna, med ungdomsfullmäktige och föreningslivet. Alingsås kommun har
idag en etablerad kontakt med vänorterna vilket möjliggör att arbetet med
ovanstående vänorter kan utvecklas ytterligare. Under åren 2017-2019 har det
övergripande temat varit "klimat" baserat på FN: s globala mål.
Det är en positiv möjlighet att vänortsförhållandet resulterar i andra samarbeten och
informationsutbyte inom alla kommunområden. Som ett exempel pågår ett
fotoprojekt, där genomfotografering och livliga bilder som verktyg ungdomar mellan
14 och 20 år från de tre länderna uttrycker tankar, drömmar och bekymmer.
Projektet har stöttats av Nordiska ministerrådet och resultatet av projektet
presenterades på ungdomsmötet i Alingsås hösten 2019. För ungdomarna har ett
långvarigt nätverkande även lett till vänskap, vilket resulterat i privata träffar dem
emellan i Norge och Danmark.
Erasmusutbyte till Portugal, London, Prag
Detta samarbete inleddes 2012 mellan Lewisham, London och Alingsås i syfte att
utveckla demokratiarbetet för ungdomar. Utbytet ökade därefter till att innefatta även
Santa Maria da Feira, Portugal och Prag, Tjeckien. Det utökade syftet med resorna
har varit lite olika från år till år, men har alla innehållit ett demokrati-, kultur- och
kunskapsutbyte med respektive land samt att ge ungdomarna möjligheter att knyta
internationella kontakter. Idag har vi inget Erasmussamarbete men kontakterna
mellan länderna kvarstår. De utbyten som har arrangerats sedan dess har handlat
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om att hålla liv i nätverken och ge ungdomarna en möjlighet att träffa andra
ungdomar i andra europeiska länder. Det är ungdomarna i Ungdomsrådet som i
första hand har deltagit i dessa utbyten och har setts som ett sätt att ge ungdomarna
något extra tillbaka för all den ideella tid de lagt på detta.

Sida 17 av 49

Alströmer
.

Nationella program

Mötesplats
unga

Kulturskola
.

Ordinarie utbud

Demokrati

Öppen/riktad
verksamhet

Målgruppsinriktad
verksamhet

UR

Studio

Fritidsgård
Alströmer

Estetprogrammet

Kulturhus

Musikproduktion

UF

Musik/media

Studio- och musikproduktion
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Projekt
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Projekt

Projekt

Sollebrunn

Kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2021-03-10

§ 20 2020.308 KUN

Återrapportering uppdrag budget 2021
Ärendebeskrivning
Information i ärendet lämnas vid sammanträdet. Beslut i ärendet hänskjuts till nämndens
sammanträde den 17 mars.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida19
1 av
av149

Revidering av Digital
agenda
3
2021.080 KUN
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Kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2021-03-10

§ 21 2021.080 KUN

Revidering av Digital agenda
Ärendebeskrivning
Den dåvarande utbildningsnämnden antog en digital agenda för utbildningsväsendet den 24
januari 2017 (UN § 4). Därefter har den digitala agendan reviderats då den Digitala agendan
2.0 upprättades (UN § 18 2018-03-21). Syftet med upprättande av den digitala agendan var
att med strategiska och mätbara mål uppnå en mer likvärdig undervisning genom att, utifrån
elevernas enskilda behov, utveckla digitaliseringen i lärandeprocesser. Den digitala agendan
bygger på styrdokumenten för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för
vuxna vilka tydliggör uppdraget att ge eleverna adekvat digital kompetens.
Enligt den digitala agendan ska de mätbara målen ses över och justeras om så behövs.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 mars angett följande:
Kultur- och utbildningsnämndens övergripande mål för skolverksamheten är att samtliga
elever/studerande ska uppnå de uppsatta mål som finns för respektive utbildning. Nämndens
verksamheter ska möta elever/studerande utifrån deras behov och förutsättningar och
därmed bidra till att de når sin fulla potential och skapar sig en plats i det framtida samhället.
Den digitala agendan skall vara en del i detta arbete för att kunna arbeta med uppföljning
och analys. En gedigen extern analys har även skett genom att förvaltningen valt att delta i
Guldtrappan som mäter olika faktorer av kvalitet i digitaliseringsarbetet (biläggs
tjänsteskrivelsen). Där har en bedömning resulterat i två utmärkelser.
Lektorerna vid Alströmergymnasiet har kontinuerligt utvärderat agendan och under hösten
2020 utvärderat den nuvarande Digitala agendan 2.0. Utifrån denna utvärdering och den
pågående coronapandemin, som inneburit hel eller delvis fjärrundervisning för elever och
lärare, har ett förslag till reviderad Digital agenda 2.1 upprättats.
Det reviderade förslaget innebär inga stora förändringar men ett nytt mål (J) har tillkommit.
Detta mål visar på de nya kompetensbehov som pandemin och fjärrundervisningen har
medfört.
Förslag till ny Digital agenda 2.1 biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Den Digitala agendan 2.1 godkänns.

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida21
1 av
av249

Kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2021-03-10

Expedieras till
Verksamhetschef för utbildning, rektorer, lektorer

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida22
2 av
av249

Kriterierna hämtade från Guldtrappans hemsida 2021-03-08
https://www2.diu.se/guldtrappan/nominering/guldtrappans-kriterier/
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Förslag Digital agenda 2.10 för Kultur- och uUtbildningsnämnden.
Strategiska och mätbara mål

Ledning

Infrastruktur

Mål

Mätbara faktorer

A. Utbildningsnämnd, chefer och
rektorer och har ett tydligt mål
och en agenda kring arbetet med
IT i skolan som är kommunicerad
till medarbetarna.

A1. Förekomsten av ett måldokument och
en agenda.
A2. Medarbetarna känner har deltagit
aktiviteter kopplade till måldokument
och agenda.

B. Skolledningen har kompetens att
leda ett innovativt arbete med IT
i skolan.

B1. Skolledningens gGrad av deltagande i
aktiviteter.
B2. Skolledningens grad avAanvändning av
IT i arbetet.
B3. Skolledningens D grad av
dokumenterad kompetensutveckling.
C1. Antal inloggningar i arena för lärande.
C2.de digitala systemen.
C2. Antal lärresurser (verktyg och system)
anslutna till Arena för lärande och
kommunportalen.

Skolledningen deltar i arbetet med
digitaliseringen och verkar för att
möjliggöra innovativ integration av IT i alla
delar av den dagliga verksamheten.

D1. Andel elever, lärare, administrativ- och
pedagogisk personal som har tillgång
till digitala verktyg som fungerar för
det de är avsedda för.

För att immateriella digitala lärresurser
t.ex. databaser eller en lärplattform ska
vara tillgängliga krävs att hårdvaran t.ex.
datorer, datorplattor och wifi finns och

C. Skolans eleverElever och
personal har tillgång till och
känner till de immateriella
delarna av infrastrukturen för
lärande så som de digitala system
och digitala lärresurser* som
finns tillgängliga.
D. Elever, lärare, och pedagogiskoch administrativ personal har
tillgång till materiella delar av
infrastrukturen för lärande så

*

Kommentar

Kanalpolicyn utgör en viktig del i
infrastrukturen genom att kommunicera
lärresurser som finns och var de finns när
de behövs. Skolbiblioteket är viktigt i att
tillgängliggöra digitala lärresurser.

Digitala lärresurser avser alla digitala resurser som används i undervisningen, d.v.s. såväl hårdvaror (datorer, läsplattor, mobiltelefoner, kameror, interaktiva skrivtavlor, VRutrustning m.m.), som olika typer av mjukvara och digitalt material (bilder, filmer, ljud, läromedel m.m.) som används i syfte att främja lärandet.
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som digitala verktyg och
lärresurser för arbete i och
utanför skolan.

Lärande och
kompetens

D2. Fungerande wifi i alla kommunensalla
kommunens lokaler som lokaler som
används används för utbildning för
utbildning.
D3. Det finns möjlighet att ladda de
digitala verktygen i alla kommunens
lokaler i alla kommunens looch
arbetsplatserkaler och arbetsplatser
som används för skolarbete.
E. Det finns tillgänglig support för elever
och personal.
E2. Antal inkomna och lösta ärenden.
E3. Genomförda samverkansaktiviteter.

fungerar som den ska.

F1. Antal digitala resurser tillgängliggjorda.
F2. Antal digitala resurser använda.
F3. Antal dokumenterade
kompetensutvecklingsinsatser

I detta innefattas dels att lärare och
pedagogisk personal kan guida eleverna till
rätt resurser, samt att lärare och
pedagogisk personal kan skapa egna
digitala lärresurser som t.ex. filmade
genomgångar eller prov för lärande etc..

G. Eleverna har lärare och
pedagogisk personal som
använder och utforskar olika
digitala verktyg i lärsituationer
för att hitta nya sätt att träna
olika förmågor och utveckla det
pedagogiska innehållet utifrån
individuella elevers behov och
förutsättningar enskilt och i
grupp.

G1. Antal aktiviteter.
G2. Utvärderingsformulär.
G3. Antal dokumenterade
kompetensutvecklingsinsatser

H. Elevernas tillgång till

H1. Antal filmer, ljud eller lektionsupplägg

Detta innebär att lärare och pedagogisk
personal både på eget och på skolans
initiativ ska pröva att i undervisningen
använda digitala lärresurser. Den
pedagogiska användningen ska sedan
utvärderas tillsammans med kollegor inom
ramen för kompetensutveckling.
Användningen kan också utvärderas genom
att lärare och pedagogisk personal fyller i
ett formulär utformat för att stämma till
reflektion.
Lärare och pedagogisk personal behöver

E. Elever och personal kan få
kompetent support och
personalen har stöd och
samverkar med kommunens ITavdelning.
F. Elever i behov av särskilt stöd har
lärare och pedagogisk personal
med goda kunskaper i hur digitala
verktyg kan användas
kompensatoriskt.
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Detta innebär att elever och personal kan
få hjälp att lösa tekniska problem. Det
innebär också att personalen är med i
utformningen av skolans IT-system.

undervisning ökas genom att
lärarna producerar och använder
film, ljud och bildmaterial.

I. Eleverna använder olika digitala
verktyg i syfte att utveckla sin
digitala kompetens.
J. Lärarna har kompetens att kunna
bedriva fullständig utbildning via
digitala verktyg, d.v.s. undervisa,
bedöma och hålla kontakt med
eleverna.

Användning

KJ. Elever, lärare och pedagogisk
personal använder kontinuerligt
en variation av digitala
lärresurser för att främja
kunskapsutvecklingen.
LK. Eleverna arbetar kontinuerligt
med nätetik tillsammans med
lärare och pedagogisk personal,
såväl i samband med t.ex.
värdegrundsarbete som i den
ordinarie utbildningen.

skapade/använda över tid.
H2. Antal filmer, ljud eller lektionsupplägg
använda över tid.

I1. Antal certifikat över användning av
digitala verktyg.
I2. Antal använda verktyg i de olika
elev/ämnesgrupperna.
J1. Antal lärare som har bedrivit
fjärrundervisning.
J2. Antal lärare som använder de digitala
systemen för bedömning.
J3. Antal digitalt genomförda
utvecklingssamtal.
J4. Antal digitalt genomförda
trepartssamtal under APL.
KJ1. Användning i de olika resurserna.
KJ2. Andel digitala /respektive analoga
läromedel inköpta..
K3. Kostnad för digitala respektive analoga
läromedel inköpta.
K1. Antal genomförda aktiviteter.
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kunskaper i att producera film, ljud och
bildmaterial och dessa kunskaper ska
användas. Tillgängligheten för eleverna och
kunskapsnivån i kollegiet återspeglas i hur
stor användningen av multimodala
lärresurser är i undervisningen.
Varje gymnasieprogram ska ha en mall där
arbetslagen kan fylla i de digitala verktyg
som eleverna använt under studierna vid
Alströmergymnasiet.
Det finns digitala lärresurser för både
undervisning och bedömning online. Lärare
och elever ska använda dessa för att
bibehålla kvalitet och kontinuitet när
undervisningen växlar mellan när- och
fjärrundervisning.
Digitala lärresurser kan i detta fall vara t.ex.
databaser, läromedelsförlagens olika
verktyg, strömmande media och appar.
Lärare och pedagogisk personal ska ta fram
och definiera arbetsområden på gymnasiet
som särskilt lämpar sig för att arbeta med
nätetik. Lärare och pedagogisk personal
genomför undervisningsaktiviteter i
enlighet med detta.

Organisation
Alströmergymnasiet läsåret
2021/2022
4
2021.065 KUN
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Kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2021-03-10

§ 22 2021.065 KUN

Organisation Alströmergymnasiet läsåret 2021/2022
Ärendebeskrivning
Vid Alströmergymnasiet i Alingsås kommun finns i mars sammanlagt 1199 elever och av
dessa går 1157 nationella program. Med nedanstående förslag för preliminär antagning kan
antalet elever på nationella program öka till ca 1250 läsåret 2021/2022. Förslaget nedan har
tagit hänsyn till söktryck, lokaler, lärarbehörigheter och ekonomi.
Gymnasievalsansökan inom Göteborgsregionen (GR) avslutades den 1 februari 2021.
Tidsplan för gymnasieantagning för läsår 2021/2022 är som följer:
1 februari
Gymnasievalet stänger för elever
17 mars

Nämnden beslutar om platser till preliminärantagningen

29 mars

Inloggning till Indra stängs iför preliminärantagningen

15 april

Preliminärantagning klar

17 maj

Sista dag att lägga ner utbildning program

18 maj

Nämnden beslutar om platser till slutantagningen

1 juni

Gymnasievalet stänger för studie- och yrkesvägledare

10 juni

Slutantagning. Platserna ska vara klarmarkerade senast kl 10

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 mars angett följande:
I förhållande till ursprungligt platsantal föreslås justeringar. Dessa framgår av kolumnen
”Förslag platsantal till preliminärantagningen”. I siffrorna ingår elever innanför och utanför
GR-området, likaså elever som sökt till någon av Alströmergymnasiets NIU-utbildningar..
Efter preliminärantagningen kan förvaltningen se hur många elever som eventuellt kommit in
i andra hand. Simuleringen är gjord 3 mars 2021 och utifrån denna simulering lämnas
följande förslag på organisation:

Inför läsårsstart
2021/2022
Program

Ursprungligt
Förslag platsantal till
Förstahandsval Förstahandsval
platsantal
preliminärantagningen
behöriga
obehöriga
2020/2021
2021/2022

Utdragsbestyrkande
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Barn- och fritid

15

12

10

16

Bygg- och
anläggning och
lärling

25

21

22

26

Ekonomi

82

83

3

84

El- och energi

26

33

4

26

Estet/Dans

10

6

1

8

Estet/Musik

20

15

1

20

Handel/admin

25

16

11

25

Naturvetenskap

44

43

1

44

Restaurang- och
livsmedel

15

7

3

15

Samhällsvetenskap 80

73

6

80

Teknik

64

45

8

60

Vård- och omsorg

15

8

5

14

Summa

421

362

75

418

I siffrorna ovan är elever med som sökt in från andra kommuner utanför GR, oavsett
valrangordning. Detta medför att ansökningssiffrorna är något förhöjda utifrån verkligt utfall,
men förslaget förvaltningen presenterar är utifrån en bedömning som har grund i tidigare
ansökning och grunddata från antagningssystemet INDRA.
Inför slutantagningen genomförs ytterligare ett antal simuleringskörningar för att kunna
säkerställa platsantalet per program. Förvaltningen analyserar därmed kontinuerligt
platsantalet och gör justeringar utifrån genomförda simuleringar. Den 10 juni kl. 10.00 ska de
sista justeringarna vara gjorda inför slutantagningen och inrapporterade till GR. Kultur- och
utbildningsnämnden kommer därmed att behöva besluta om att ge ordförande får i uppdrag
att besluta i frågan då ordinarie sammanträde genomförs 18 maj.
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Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till platsantal till
preliminärantagningen för läsåret 2021/2022.
Beslut om platsantal till slutantagningen för läsåret 2021/2022 fattas genom ordförandebeslut
senast 10 juni 2021.
Expedieras till
Utbildningschef, planeringssekreterare, GR:s antagningssystem
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-11
Dennis Pavlovic

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.082 KUN

Uppföljning av distans- och fjärrundervisningens påverkan
på måluppfyllelse och hälsa
Ärendebeskrivning
Coronapandemin har medfört att Alströmergymnasiet har bedrivit distans-, fjärr och
närundervisning under stora delar av 2020 samt under våren 2021. Kultur- och
utbildningsnämnden har identifierat att dessa undervisningsformer som en risk vilken kan
påverka såväl måluppfyllelsen och hälsan hos eleverna. Nämnden har därför fört in risken i
sin årliga internkontrollplan (KUN 2020-12-16 § 98). Enligt internkontrollplanen ska nämnden
få uppföljning i ärendet vid nämndsammanträdena i mars och oktober.

Förvaltningens yttrande
Rektorerna vid Alströmergymnasiet och elevhälsochefen har i underlaget redovisat de
åtgärder som tagits fram för att bidra till att säkerställa måluppfyllelsen och elevernas hälsa.
Redogörelsen biläggs tjänsteskrivelsen.

Ekonomisk bedömning
Förslagt innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Uppföljningen godkänns.

Beslutet ska skickas till
Alströmergymnasiet

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef utbildning
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Uppföljning av distans- och fjärrundervisningens påverkan
på måluppfyllelse och hälsa
Kultur- och utbildningsnämnden har identifierat fjärr- och distansundervisning som
en risk vilken kan påverka såväl måluppfyllelsen och hälsan hos eleverna. Nämnden
har därför fört in risken i sin årliga internkontrollplan (KUN 2020-12-16 § 98). Enligt
internkontrollplanen ska nämnden få uppföljning i ärendet vid
nämndsammanträdena i mars och oktober. Nedan följer därför rektorernas och
elevhälsochefs återrapportering.
Rektorsgruppen har under februari månad sammanställt de planerade åtgärderna
som kommer att genomföras för att nå en så god måluppfyllelse som möjligt under
läsåret 2020/2021. Sammanställningen har vidarebefordrats till skolchef som
kontinuerligt följer upp åtgärderna i samverkan med utbildningschef för att bidra till
kvalitativ information i styrkedjan.
Rektor säkerställer och följer upp så att eleverna ges rätt förutsättningar för att klara
kurserna genom att anpassa undervisningsform för både den enskilda eleven och
gruppen. Detta sker i relation till behovet av undervisning på plats i skolan och
fjärrundervisning. Rektorsgruppen har därutöver en kontinuerlig dialog för att tillse
att restriktionerna följs gällande andel elever på plats i lokalerna samtidigt. Dialog
och information sker parallellt med arbetslag och elevhälsoteam.
En åtgärd som införts för att ge eleverna förutsättningar att klara kurserna är att
arbetslagstid och ämneslagstid istället används för undervisningsinsatserna. Elever
erbjuds att genomföra praktiska moment och andra examinationsmoment på plats i
de fall där lärare och rektor bedömer att detta krävs för att säkra måluppfyllelsen.
Extra lektioner sätts in i de kurser som bedöms som sårbara ur perspektivet
måluppfyllelse. Även extra stöd i form av undervisning med lärare digitalt erbjuds.
Inom ramen för respektive kurs sker fjärrstudier och eleverna kan kontinuerligt
kontakta undervisande lärare mellan lektionerna för ytterligare stöd med
kunskapsinhämtning och måluppfyllelse både som grupp och individuellt.
Under period av fjärrundervisning har rektor kallat in elever i behov av extra
anpassningar och särskilt stöd för närundervisning. Vissa elever som påverkats i sin
förmåga att lägga upp sina studier har kallats in för att få strukturstöd någon gång i
veckan. Vidare har rektor kallat in elever då det behövs på grund av
undervisningens utformning vid exempelvis laborationer och vissa examinationer.
Även elever som önskat närundervisning har haft möjlighet att få undervisning på
plats.
Mentorer med stöd av elevhälsan har under februari kontaktat alla elever för att
stämma av förmåga att tillgodogöra sig undervisningen digitalt, mående och
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eventuella behov eleven upplever framåt. Genom detta arbetssätt har nya elever
med behov av stöd identifierats och åtgärder har kunnat sättas in. Elevhälsans
aktiva och individanpassade arbete för eleven är av stor betydelse. Därför har
elevhälsans personal varit tillgänglig och flexibel i sitt arbetssätt. Den extra
kuratorresurs som tillsätts under våren kommer att ha stor betydelse för att möta
elever i behov. Även de lärarresurser som omfördelats till Plattformen har visat sig
ge effekt.
Det stöd som dagligen ges vid funktionen Plattformen i form av lärare och
specialpedagog bidrar till att ge de elever som behöver struktur och stöttning i sina
studier på plats. Även en mattelärare finns som extra stöd digitalt för elever i behov
av stöd vid funktionen.
Förstelärarna bistår med att utifrån sina olika perspektiv informera om de
utmaningar de ser samt kommer med pedagogiska och konstruktiva lösningar.
Exempelvis har förstelärarna i IKT och lektor i tillämpad IT under hela perioden följt
upp och bistått kollegor med stöd vad gäller fjärrundervisning. Det vill säga
kompetensutvecklingsinsatser i systemanvändning. Under den digitala studiedagen
den 8 mars delade kollegiet erfarenheter kring fjärrundervisning med varandra under
ledning av förstelärare och lektorer. Lektorerna föreläste kring “Kompetenser i en
digital tidsålder” och en föreläsning riktade fokus mot de erfarenheter och åsikter
som framkommit i skolans digitala elevreferensgrupp. Detta bidrar till en fördjupad
förståelse för resultaten i elevenkäten kring deras studier under pandemin och
fjärrundervisningen. Förstelärarna i engelska och matematik har undervisat och
genomfört lovskola.
Lovskola har genomförts under sportlovet. Lovskolan hade öppet hela vecka 7 och
sammanlagt 130 elever, samtliga program representerade tog vara på möjligheten
att få lärarstöd i olika kurser. 50-60 elever per dag var på plats. Även examinationer
genomfördes. För närvarande planeras nästa lovskola fyra dagar under påsklovet
vecka 14. Utifrån erfarenheter från sportlovet kommer upplägget utvecklas
ytterligare för att ge eleverna de bästa förutsättningar för att lyckas med sina studier.
Diskussioner förs även om upplägg för kommande förlängd sommarskola och
möjligheter att komplettera under en längre period än vanligt i juni. Elever i
nuvarande åk 1-2 prioriteras vid lovskola i augusti före skolstart. Förvaltningen avser
att söka samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen för blivande elever i
augusti för trygga överlämningar med fokus på matematik och engelska.
Elevhälsan
Rektorerna rapporterar att elevhälsan utgör ett avgörande komplement till mentorer,
undervisande lärare och rektor vad gäller att stå i kontakt med elever i behov,
informera och vägleda lärarna när man noterar att någon elev under rådande
omständigheter behöver anpassning/stöd.
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Rektorerna har identifierat att vissa elever har problem med att växla mellan
fjärrundervisning och undervisning på plats, vilket har lett till ökad risk för utebliven
närvaro.
Under senare delen av höstterminen 2020 har antalet elever med ohälsa och
svårigheter att nå kursmål ökat. Dessa elever har identifierats antingen genom
undervisande lärare, mentorer, elevhälsopersonal eller att elever och
vårdnadshavare själva har hört av sig. De utmaningar som framträder för elever på
Alströmergymnasiet överensstämmer väl med det som framkommer i
Skolinspektionens (2020) sammanställning ”Utbildning under påverkan av
coronapandemi”.
 Även om det finns elever som upplever att fjärrundervisning fungerar bra är
den övergripande bilden att eleverna önskar att få återvända till
närundervisning.
 Elever uttrycker en känsla av ensamhet och minskad motivation och denna
känsla har växt ju längre fjärrundervisningen pågått.
 Elever ger uttryck för att känna sig nedstämda och stressade vilket har en
negativ inverkan på lärandet och prestationerna.
 Elever ger uttryck för en högre arbetsbelastning med mycket eget arbete,
svårigheter att själva strukturera sitt skolarbete och en oro för att klara
målen.
 För många elever försvåras lärandet vid fjärrundervisning då möjligheterna
för lärarna att variera undervisningen, ge elever återkoppling, att fånga upp
en lärandeproblematik samt göra extra anpassningar är begränsade.
Sambandet mellan hälsa och lärande är starkt och dubbelriktat. Goda studieresultat
leder till bättre hälsa samtidigt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå
kunskapsmålen. Framförallt finns den ökade ohälsan och försämrade
studieresultaten bland de elever som vanligen klarar sin skolgång när den bedrivs
som närundervisning. I samband med ökad tid av fjärrundervisning visar eleverna
även tecken på nedstämdhet, bristande motivation och en oro att inte klara sina
studier. Överlag ser man att eleverna behöver mer stöd och uppmuntran av sina
mentorer och undervisande lärare för att orka bibehålla drivet i skolarbetet.
Skolsköterskorna och skolkurator har möjlighet att remittera elever till
ungdomsmottagning eller vårdcentral där sådana behov föreligger. Under rådande
pandemi är väntetiden innan en elev får möjlighet att komma till ungdomsmottagning
eller vårdcentral för en samtalskontakt någonstans mellan 4-8 veckor. Elevhälsans
psykosociala och medicinska insats har uppmärksammat att samverkanspartners
som t.ex. vårdcentral, ungdomsmottagning och BUP ger råd om och hänvisar elev
och vårdnadshavare till elevhälsan för vidare hjälp. Exempelvis kan en elev som har
börjat med medicin på BUP komma till skolsköterska för hjälp med kontroll av
blodtryck, puls och vikt samt samtal om effekt och biverkan. Tendensen är även att
en elev efter ett antal samtal på ungdomsmottagningen eller vårdcentralen åter
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hänvisas till skolkurator för fortsatt samtalskontakt. Elevhälsans uppfattning är att
dessa elever har ett fortsatt behandlingsbehov som inte elevhälsan kan tillgodose.
Elevhälsoarbetet behöver sammanfattningsvis fortsätta med förebyggande insatser
och möta elever i behov av stöd. Exempel på insatser:
 Elevhälsan och rektorer träffar varje arbetslag på skolan under vårterminen.
Dessa möten är ett viktigt forum för att skapa en gemensam nulägesbild och
fånga upp och samordna stöd till eleverna systematiskt.
 Mentorer har under vecka 5-8 haft ett extra fokus på att stämma av med
varje mentorselev hur det går för eleven med lärandet, hur eleven mår och
om eleven är i behov av stöd. Mentor återger det som framkommit till
respektive rektor som i sin tur tar upp framkomna behov på elevhälsomötet.
Identifieras elever som ännu inte har kontakt med personal i elevhälsan
kommer kontakt att tas efter beslut av rektor.
 Fortsatt sker ett löpande arbete med att kommunicera stödmaterial till såväl
elever som personal angående arbetssätt/ digitala verktyg som främjar och
underlättar att lektioner och skoldagar ges en tydlig och igenkännande
struktur med tydligt innehåll och en rimlig arbetsbelastning.
Praktiska moment och APL
Praktiska moment och APL genomförs per sektor och arbetslag i dialog med rektor.
Vid sektor 2 genomförs praktik och APL för elever vid bygg- och
anläggningsprogrammet enligt ordinarie planering för åk 2 och 3. Praktiken fungerar
bra eller mycket bra för dessa elever vilket är positivt då årskurs 2 och 3 är
lärlingsbaserat på BA. Detta innebär att mer än 50 % av studierna sker ute på plats.
Dock noteras att ett fåtal elever i åk 2 har blivit permitterade på grund av vikande
konjunkturer. Enligt företagen beräknar dessa med att ha eleverna på plats igen
inom kort.
Vid Sektor 3 har eleverna vid barn- och fritidsprogrammet samt vård- och
omsorgsprogrammet genomfört praktiska moment och APL även under period då
fjärrundervisning har bedrivits. Endast ett fåtal elever som har varit sjuka eller haft
symptom har moment kvar. I de uppkomna situationerna har man lagt extra praktik
på lov samt att vissa praktiska moment utförts i skolan i stället för på APL-platsen.
Vid Sektor 4 har elever vid el- och energiprogrammet kallats in till skolan för
praktiska moment. De elever i åk 2 och 3 som inte fullgjort APL enligt plan ges
möjlighet att genomföra moment i samarbete med företagen vid nytt tillfälle.
Vid Sektor 5 har elever vid restaurang- och livsmedelsprogrammet genomfört
praktiska moment i hemmet. Momentet har filmats och kommenterats av elev och
skickats till lärare för bedömning. Framåt kan praktiska moment genomföras i
mindre grupper på plats i skolans lokaler. APL har genomförts som planerat. De
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elever vid IM samt inom KAA som har praktik som insats har kunnat genomföra
detta enligt plan. Samverkan med AME och “En väg ut” möjliggör att alla ungdomar
får tillgång till praktik som del i studieplanen.
Betygsättning
Skrivandet av omdömen har tidigarelagts även för åk 1 och 2 för att rektor redan i
början/mitten av mars för att vidta åtgärder på grupp- såväl som individnivå.
För att säkerställa betygssättningen sker dialog kring betygssättning i arbetslagen
tillsammans med rektor. Rektor stödjer arbetslag och enskilda lärare som upplever
situationen komplex.

Sammanfattningsvis kommer beslut att fattas om vilka insatser som ska verkställas
under våren även att utgå från svaren i elevenkäten som närmare 700 elever svarat
på. Den ger ledningsgruppen goda möjligheter att fatta beslut för samtliga elever vid
Alströmergymnasiet. När ny information framkommer justeras insatser i möjligaste
mån för att möta identifierade behov. Rektorer har en kontinuerlig dialog med lärare,
mentorer och elevhälsan för att kunna planera och verkställa insatser för såväl
enskilda elever som grupper av elever. Insatser utformas med hänsyn till rådande
restriktioner och rekommendationer med målet att eleverna ska få en så hanterbar,
begriplig och meningsfull skoldag som möjligt samt nå sin mål.
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§ 23 2021.082 KUN

Uppföljning av distans- och fjärrundervisningens påverkan på
måluppfyllelse och hälsa
Ärendebeskrivning
Information i ärendet lämnas vid sammanträdet. Beslut i ärendet sker vid nämndens
sammanträde den 17 mars.

Utdragsbestyrkande
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arbetsutskott
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§ 24 2021.078 KUN

Potatisfestivalen 2021
Ärendebeskrivning
Potatisfestivalen som genomförts under 39 år i Alingsås och brukar ske under en helg i juni
varje år. 2020-års upplaga av Potatisfestivalen skulle genomförts under en helg i juni och fira
40 år. Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutade dock under våren 2020 att skjuta fram
den planerade festivalen till augusti till följd av pandemin. Med anledning av den pågående
Covid-19 pandemin beslutade kultur- och utbildningsnämnden (KUN 2020-06-16 § 56) att
helt ställa in förra årets upplaga av Potatisfestivalen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 mars angett följande:
Pandemin pågår alltjämt och regeringen och Folkhälsomyndigheten har infört restriktioner
och rekommendationer för att komma till rätta med smittspridningen. Mot bakgrund av detta
anser förvaltningen att det inte heller i år går att genomföra en ordinarie publika festival i juni
med anledning av riskerna för smittspridning.
Istället för att ställa in årets Potatisfestival vill förvaltningen undersöka möjligheterna att
skjuta fram festivalen till månadsskiftet augusti/september om det rådande pandemiläget då
är av den art att risken för smittspridning har minskat avsevärt.
Förvaltningen återkommer med ytterligare information i ärendet vid nämndens sammanträde
den 15 juni. Då fattas slutgiltigt beslut om Potatisfestivalen kan genomföras under
månadsskiftet augusti/september.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Potatisfestivalen ska inte genomföras i juni.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda om Potatisfestivalen kan genomföras under
månadsskiftet augusti/september om risken för smittspridning vid denna tidpunkt har minskat
avsevärt.
Slutgiltigt beslut om Potatisfestivalens kan genomföras under månadsskiftet
augusti/september fastställs vid nämndens sammanträde den 15 juni.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
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§ 25 2021.090 KUN

Förslag till uppdrag till förvaltningen, anläggande av boulebanor
Ärendebeskrivning
Thomas Thim (M) har inkommit med skrivelse och anger följande:
"Att skapa möjlighet till utomhusaktiviteter har kanske aldrig varit viktigare nu i spåren av
pågående pandemi. Aktivitet, motion och rekreation förebygger ohälsa på många sätt.
Förebyggande och hälsofrämjande insatser gynnar alla, samtidigt som det är resurseffektivt
för samhället i stort. En sådan insats är att öka möjligheten för boulespel. Flera kommuner i
Alingsås närhet ger invånarna betydligt bättre förutsättningar för boulespel såväl inom- som
utomhus. Genom att skapa fler banor för boulespel kan Alingsås kommun ta ytterligare
initiativ för att stärka förutsättningarna för ökad folkhälsa och välbefinnande.
Boule är en populär aktivitet för alla åldrar, men kanske särskilt populär bland seniorer. Vår
äldre befolkning är en av de grupper som drabbats hårt under pandemin. Boulebanor kan
anläggas utan alltför stora investeringskostnader och passar i många miljöer. Inte minst är
det ett uppskattat inslag i parker och grönområden, men de passar även bra i urbana
torgmiljöer, inte minst i anslutning till torg och serveringar. Boulebanor passar också utmärkt i
olika delar av staden och i våra tätorter utanför staden. Kostnaden för att anlägga boulebanor
är också låg jämfört med andra investeringar i den offentliga miljön. Förvaltningen bör därför
utreda förutsättningarna för att anlägga fler boulebanor inom hela kommunen som är
väderskyddade och godkända för seriespel. Även befintliga banor kan behöva rustas upp
och tydligt marknadsföras för våra invånare. En utredning skall inventera och föreslå
lämpliga platser för anläggande, föreslå finansiering och ansvarig för skötsel och underhåll
samt klargöra markägarförhållanden på föreslagna platser. I utredningen skall dialog ske
med eventuella föreningar och andra utövare inom sporten."
Han lämnar följande förslag till beslut till arbetsutskottet för beslut i kultur-och
utbildningsnämnden:
Kultur- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på anläggande
av fler boulebanor i enlighet med ovanstående.
En första återrapportering av ärendet sker vid kultur-och utbildningsnämndens sammanträde
den 21 april 2021.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Thomas Thims (M) yrkande och finner att det bifalles.

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på anläggande
av fler boulebanor i enlighet med ovanstående.
En första återrapportering av ärendet sker vid kultur-och utbildningsnämndens sammanträde
den 21 april 2021.
Utdragsbestyrkande
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§ 26 2021.093 KUN

Uppdrag till kultur- och utbildningsförvaltningen gällande plan för
minnesplatser och statyer
Ärendebeskrivning
Ett enigt arbetsutskott yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en kartläggning och
plan för minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer. Kartläggningen och planen
ska innehålla ett genusperspektiv.

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra en kartläggning och plan för
minnesplatser och statyer kopplade till enskilda personer. Kartläggningen och planen ska
innehålla ett genusperspektiv.

Utdragsbestyrkande
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-11
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.063 KUN

Återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och
utbildningsnämnden
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 om delegationsbeslut – förvaltningschef
Föreningsbidrag (avsnitt E i delegationsordningen)

Delegat

Förening

Bidragstyp

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Studieförbundet
Vuxenskolan
OK Skoghjortarna

Förvaltningschef

OK Skogshjortarna

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Alingsås HK
Alingsås fotoklubb
Alingsås IF
gymnastikförening
Team Kebbeh
Alingsås
boxningsklubb
Alingsås discgolf
Artmix Alingsås
Alingsås
hemvärnsförening

Folkhälsa och
miljöbidrag
Folkhälsa och
miljöbidrag
Folkhälsa och
miljöbidrag
Projektbidrag
Projektbidrag
Projektbidrag

Förvaltningschef

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Förvaltningschef

Alingsås
närradioförening

Förvaltningschef

Alingsåsortens
jaktskytteförening

Förvaltningschef

Frivilliga
radioorganisatione
n avd 324

Beviljat
bidrag
73 278 kr
50 000 kr
125 000 kr
50 000 kr
9 000 kr
24 000 kr

Projektbidrag

10 000 kr

Projektbidrag
Projektbidrag
Bidrag till
samverkansor
ganisationer
Bidrag till
samverkansor
ganisationer
Bidrag till
samverkansor
ganisationer
Bidrag till
samverkansor
ganisationer

51 000 kr
25 000 kr
15 000 kr

5 000 kr
10 000 kr
7 500 kr
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Förvaltningschef

Svenska Blå
stjärnan i Bjärke

Bidrag till
samverkansor
ganisationer

5 000 kr

Anmälan av delegationsbeslut – ordförandebeslut
Beslut om patientsäkerhetsberättelse 2020, dnr 2021.026 KUN -004
Beslut om utbildning vid spridning av vissa smitta, dnr 2020.100.630 KUN – 019
Anmälan av delegationsbeslut – verksamhet utbildning
Beslut om ställföreträdande rektor, dnr. 2020.049 KUN h 006
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostander.
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

Sida 49 av 49

