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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21
Plats och tid

Sparbankssalen samt digitalt
kl. 15:00-18:40

Beslutande

Gunnevik Anne (L) (ordförande)
Rebecka Gustin (S) (vice ordförande)
Jan-Erik Gustavsson (S)
Moheeb Youda (S) (digitalt deltagande)
Håkan Stern (S)
Dennis Alvdén (M) (digitalt deltagande)
Thomas Thim (M)
Martin Tirhammar (C)
Elof Dimenäs (L) §§37-50
Ann Denty (V) (digitalt deltagande)
Per Palm (L) (digitalt deltagande) §§51-56 ersätter Elof Dimenäs (L)
Sven-Erik Dahlgren (KD) (digitalt deltagande)
Emily Munter (V) (digitalt deltagande) ersätter Jan Gustafsson (V)
Kjerstin Hansson (SD) (digitalt deltagande) ersätter Otto Stryhn (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Jenny Helgesson (S) (digitalt deltagande)
Dimitrios Diamantopolos (S) (digitalt deltagande)
Birgitta Larsson (S) (digitalt deltagande)
Linn Wirdemo (M) (digitalt deltagande) §§37-40
Patrik Fridh (C) (digitalt deltagande)
Per Palm (L) (digitalt deltagande) §§37-50

Övriga deltagare

Anneli Schwartz (Förvaltningschef)
Pernilla Melin (Kvalitets- och nämndcontroller)
Katrin Löfqvist (Handläggare inriktning juridik)
Jessica Gustafsson (Verksamhetsutvecklare) §37
Greta Vocar (Utställningsproducent) §38
Stefan Hagebring (Rektor vuxenutbildningen) §40
Henrik Widlund (Controller) §41

Utses att justera

Rebecka Gustin (S)

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.

Paragrafer

§§37-56

Sekreterare

Pernilla Melin
Ordförande

Anne Gunnevik (L)
Justerande

Rebecka Gustin (S)
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2

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.
Organ
Sammanträdesdatum

Kultur- och utbildningsnämnden
2021-04-21

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2021-04-23

Datum för anslags
nedtagande
Kultur- och utbildningsförvaltningen

2021-05-17
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56

Presentation av enkät organisatorisk och social arbetsmiljö samt
handlingsplan arbetsmiljö, Jessica Gustafsson
Presentation av konstprogram vid Noltorpsskolan, Greta Vocar
Kultur och evenemenag
Presentation kvalitetsuppföljning vuxenskolan, Stefan Hagebring
Ekonomisk månadsuppföljning, Henrik Widlund
Information från förvaltningen, Anneli Schwartz
Systematisk kvalitetsuppföljning vuxenutbildning
Inkomna klagomål kvartal 1 2021, återrapport till kultur- och
utbildningsnämnden - verksamhet utbildning
Ekonomisk månadsuppföljning
Remissvar till skolinspektionen gällande fristående gymnasieskolor
Återrapportering av uppdrag till förvaltningen angående dialog med
föreningsliv och idrottsrörelse
Tilldelning av kulturpris och kulturstipendium Alstroemeria 2020
Återrapportering av uppdrag, anläggande av boulebanor
Skolchef för kultur- och utbildningsförvaltningen
Återrapportering av uppdrag kartläggning och plan med kriterier för
minnesplatser och statyer
Sammanställning av inkomna synpunkter till kultur- och
utbildningsförvaltningen 2020
Samverkansavtal kring gymnasiesärskola Vårgårda kommun
Återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och utbildningsnämnden
Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden
Kombinerad när- och fjärrundervisning vid Alströmergymnasiet
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

§ 37

Presentation av enkät organisatorisk och social arbetsmiljö samt
handlingsplan arbetsmiljö, Jessica Gustafsson

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

§ 38

Presentation av konstprogram vid Noltorpsskolan, Greta Vocar
Diarienummer 2021.134 KUN

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

§ 39

Kultur och evenemenag
Informationspunkten utgår.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

§ 40

Presentation kvalitetsuppföljning vuxenskolan, Stefan Hagebring

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

§ 41

Ekonomisk månadsuppföljning, Henrik Widlund

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

§ 42

Information från förvaltningen, Anneli Schwartz
A/ Information
- Ärendet ”återrapportering placering av byst” utgår från dagens sammanträde dnr 2020.230
KUN
- Hyresavtal Nolhaga parkbad, godkänt av KS
- Nolhaga parkbad, stängning
- Feriejobb: 503 har sökt, kommunen bidrar med 229 platser, kultur- och utbildningsnämnden
bidrar bl a med handledare
- Stödpaket till föreningslivet
- Statliga medel till kommuner för att genomföra smittsäkra och avgiftsfria lovaktiviteter för
barn 6-15 år
- Skolmiljard, statliga medel
- Påsklov – lovskola, 159 elever anmälda, 112 på plats
- Ny enkät i maj, psykosocial arbetsmiljö
- Lönerevision, läraravtalet
B/ Utsiktstorn Nolhaga berg
C/ Kommunala Aktivitetsansvaret
Januari Februari Mars April
I sysselsättning
Vägledande samtal/enskilt stöd/uppföljning
Aktivitet och /eller praktik genom ”Din väg”

88

87

79

74

42

45

37

38

15

15

18

21

D/ Preliminärantagning till gymnasiet hösten 2021

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

§ 43 2021.109 KUN

Systematisk kvalitetsuppföljning vuxenutbildning
Ärendebeskrivning
Enligt skollagens 4 kapitel 3 § ska kultur- och utbildningsnämnden systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Den dåvarande
utbildningsnämnden beslutade om en plan för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska
redovisas (UN § 61 2018-09-19). Denna plan anger hur nämnden systematiskt och
kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen. Uppföljningen är ett sätt för
nämnden att kontinuerligt kunna följa elevers kunskapsutveckling i förhållande till
kunskapsmålen. För vuxenutbildningens del innebär det en systematisk uppföljning och
analys av kunskapsresultat avseende utbildning på grundläggande nivå, gymnasial nivå,
utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt inom särskild utbildning för vuxna (Särvux).
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 april angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en kunskapsuppföljning som innehåller
kartläggning och analys av kunskapsresultat samt avbrott och prioriterade
utvecklingsområden för 2020 gällande vuxenutbildning, SFI samt särskild utbildning för
vuxna. Denna kunskapsuppföljning är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och i
analysen anges identifierade utvecklingsområden. Kunskapsuppföljningen biläggs
tjänsteskrivelsen.
Beslut
Kvalitetsuppföljningen godkänns.
Expedieras till
Vuxenutbildningen

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

§ 44 2021.110 KUN

Inkomna klagomål kvartal 1 2021, 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 7 augusti angett följande:
Sammanställning av inkomna klagomål har skett avseende kvartal ett och visar att de åtta
klagomål och synpunkter som inkommit under perioden till största del är relaterad till den
när- och distansundervisning som bedrivs.
Ytterligare information lämnas i rapport daterad 2021-04-06 som biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Uppföljningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

§ 45 2021.081 KUN

Ekonomisk månadsuppföljning
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 mars 2021.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 16 april angett följande:
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 5,1 mkr där semestereffekt
och pandemins påverkar ligger bakom avvikelsen. Resultatet är en försämring mot
motsvarande period föregående år med 2 mkr och beror främst på effekterna av Covid-19.
Nämnden bedömer ett underskott om 6,9 mkr i helårsprognos där pandemins påverkan
bedöms till 7,3 mkr.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för mars månad
och översänder den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och
kommunledningskontoret.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

§ 46 2021.045 KUN

Remissvar till skolinspektionen gällande fristående gymnasieskolor
Ärendebeskrivning
Inför läsåret 2022/2023 har utbildningsanordnare/fristående gymnasieskolor ansökt hos
Skolinspektionen om godkännande som fristående gymnasieskola eller för en utökning av
befintlig gymnasieskola. Enligt 2 kap. 5 § skollagen ges lägeskommunen eller berörda
kommuner möjlighet att yttra sig gällande den fristående gymnasieskolans ansökan.
Underlag från kommuner används av Skolinspektionen för att bedöma huruvida det allmänna
skolväsendet påverkas påtagligt negativt genom etableringen eller utökningen. Kultur- och
utbildningsnämndens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 7 maj 2021.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 1 april angett följande:
Skolinspektionen har skickat fyra remisser till kultur- och utbildningsförvaltningen för
yttrande. Kultur- och utbildningsförvaltningen har samlat yttrandet till remissvaret i en och
samma skrivelse. Remissvaret är bilagt tjänsteskrivelsen.
Kultur- och utbildningsnämnden arbetsutskott har behandlat ärendet (§ 33 2021-04-14) och
beslutade då att föreslå nämnden att besluta att anta förvaltningens skrivelse om remissvar
som sitt eget och översända det till Skolinspektionen.
Yrkande
Alliansens ledamöter (M, C, KD och L) lämnar följande tilläggsyrkande till remissvaret på
sidan 2 under stycket "övergripande pedagogiska konsekvenser", tilläggsyrkandet ska föras
in efter första meningens i detta stycke med följande lydelse:
"Denna valfrihet med möjligheter att anpassa innehåll och pedagogiska alternativ kan
innebära större möjligheter för den enskilde individen att framgångsrikt fullfölja gymnasiet
med fullständiga betyg, något som är av stor betydelse för elevens utveckling. Från ett
samhällsperspektiv kan det också bidra till att möta samhällets behov av efterfrågad
kompetens."
Håkan Stern (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förlag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och tilläggsyrkandet
från Alliansen och finner att arbetsutskottets förslag vunnit bifall.

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden tar förvaltningens skrivelse som sin egen och översänder till
Skolinspektionen som svar på ansökningar med Skolinspektionens diarienummer:
dnr. 2021:583
Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

dnr. 2021:689
dnr. 2021:729
dnr. 2021:719
Protokollsanteckning
Alliansen vill föra följande anteckning till protokollet.
Ett ökat utbud av fristående gymnasieskolor innebär en större valfrihet. Denna valfrihet med
möjligheter att anpassa innehåll och pedagogiska alternativ kan innebära större möjligheter
för den enskilde individen att framgångsrikt fullfölja gymnasiet med fullständiga betyg, något
som är av stor betydelse för elevens utveckling. Från ett samhällsperspektiv kan det också
bidra till att möta samhällets behov av efterfrågad kompetens.

Expedieras till
Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

§ 47 2021.047 KUN

Återrapportering av uppdrag till förvaltningen angående dialog med
föreningsliv och idrottsrörelse
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden gav den 24 februari § 22 förvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag på hur kommunen kan skapa en sammanhållen dialog med
föreningsliv, idrottsrörelse och externa parter för Alingsås bästa.
En första återrapportering av ärendet skulle ske vid kultur-och utbildningsnämndens
sammanträde den 21 april 2021.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 april angett följande:
Förvaltningen har inom ramen för uppdraget utrett möjligheten att upprätta ett idrottsråd för
att kunna genomföra dialog med idrottsrörelsen. I bilaga redogör förvaltningen för förslag till
riktlinjer för detta idrottsråd.
När det gäller dialog med övrigt föreningsliv så som kulturföreningar finns det redan idag ett
upparbetat samarbete med ett flertal kulturföreningar. De flesta utgör partners gällande
årligen återkommande programpunkter genom föreningarna: Bibliotekens vänner, Alingsås
filmstudio, Alingsås Teaterförening, Krönikespelet och AMTS. Samverkan med studieförbund
och hembygdsföreningarna sker också utifrån särskilda projekt och definierade uppdrag.
Inom ramen för uppdraget från nämnden föreslår förvaltningen att ett kulturråd inrättas för att
ytterligare stärka dialogen med kultursektorn. I bilaga redogör förvaltningen för förslag till
riktlinjer för detta kulturråd.
Yrkande
En enig nämnd yrkar att nämnden beslutar att återkalla uppdraget till förvaltningen.
Nämnden återkommer med en ny uppdragsbeskrivning till förvaltningen vid nämndens
sammanträde i juni.

Beslut
Nämnden beslutar att återkalla uppdraget till förvaltningen. Nämnden återkommer med en ny
uppdragsbeskrivning till förvaltningen vid nämndens sammanträde i juni.
Expedieras till
Verksamhetschef för Anläggning och fritid, Verksamhetschef Kultur, turism och evenemang.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

§ 48 2021.079 KUN

Tilldelning av kulturpris och kulturstipendium Alstroemeria 2020
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 23 oktober 2019 § 130 att tillsammans med
ungdomsfullmäktige handlägga och utse mottagare av kulturpriset och kulturstipendiet
Alstroemeria under åren 2020 och 2021. Kriterier för utdelning av dessa priser samt medel
för dessa priser och stipendium har nämnden mottagit från kommunens jubileumsfond som
upprättades med anledning av Alingsås 400-årsjubileum.
En arbetsgrupp bestående av representanter från förvaltningen, nämnden samt
ungdomsfullmäktige har handlagt de ansökningar som inkommit och lämnar härmed förslag
på pristagare avseende kulturpris och kulturstipendium Alstroemeria för 2020. Utlysning för
nominering till kulturpriset samt ansökan till kulturstipendiet skedde under perioden 24
november 2020 till 15 januari 2021.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 april angett följande:
Arbetsgruppen har utifrån fastställda kriterier lämnat förslag på pristagare till kulturpriset och
kulturstipendiet och föreslår kultur- och utbildningsnämnden och ungdomsfullmäktige att
besluta enligt följande:
Kulturpriset Alstroemeria 2020 tilldelas dansaren Jilda Hallin.
Motivering:
Genom en grund skapad i Alingsås, via Kulturskolan och Alströmergymnasiets estetprogram,
har Jilda tagit steget vidare i världen. Med kroppsglädje utmanar hon normer och väcker
tankar som bildar stöd för både barn, unga och vuxna.
Kulturstipendiet Alstroemeria 2020 tilldelas hårdrocksbandet Ophrys Fly.
Motivering:
Med kreativitet och energi skapar Ophrys Fly musik på en ung arena. Tillsammans arbetar
gruppen med eget material och innovativa lösningar för att utvecklas och dela med sig, vilket
gör bandet till en förebild och inspiration för ung kultur.
Beslut
Kulturpriset Alstroemeria för 2020 tilldelas Jilda Hallin.
Kulturstipendiet Alstroemeria för 2020 tilldelas Ophrys Fly.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
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Expedieras till
Ungdomsfullmäktige och prismottagarna via kulturutvecklaren.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

§ 49 2021.090 KUN

Återrapportering av uppdrag, anläggande av boulebanor
Ärendebeskrivning
Den 17 mars § 34 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag
att återkomma med förslag på anläggande av fler boulebanor. En första återrapportering
skulle ske vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 april.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 29 mars angett följande:
I kommunen finns det idag sex boulebanor i Nolhagaområdet och en i Sollebrunn och en i
Ingared. Det finns även önskemål från föreningslivet i Långared om att anlägga en
boulebana i Långared.
Mot bakgrund av nämndens uppdrag till förvaltningen har det i ett första skede arbetats fram
ett förslag som innebär att en tillfällig boulebana kan upprättas på Lilla torget under
sommarmånaderna 2021. Torget är en central belägen plats vilken gör boulebanan tillgänglig
för de flesta. I anslutning till banan finns också toalett samt närhet till förtäring. För en mer
långsiktig och hållbar lösning av anläggande av ytterligare boulebanor krävs en mer
omfattande utredning som innefattar ordinarie planprocesser och bygglovsprocesser.
Förvaltningen har i denna utredning kontakt med samhällsbyggnadskontoret. En utredning
avseende anläggande av framtida bouleplaner kommer därför att presenteras i ett senare
skede för nämnden när lämpliga platser och kostnader är framtagna utifrån nuvarande
detaljplaner.

Beslut
Återrapporteringen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

§ 50 2021.099 KUN

Skolchef för kultur- och utbildningsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Enligt 2 kap 8a § i skollagen (2010:800) ska alla skolhuvudmän utse en eller flera skolchefer
som ska biträda huvudmannen att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.
Tidigare utbildningsnämnden beslutade 2018-12-19 § 92 att utse förvaltningschef till skolchef
för den nybildade kultur- och utbildningsförvaltningen. I den pågående
organisationsöversynen av kultur- och utbildningsförvaltningen föreslås att flytta ansvaret
som skolchef från förvaltningschef till utbildningschef.
Kultur- och utbildningsnämnden har därmed att utse skolchef från och med 1 augusti 2021.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 1 april angett följande:
Enligt förarbetena ska skolchefens uppdrag vara inriktat på efterlevnad av nationella krav
och mål och därigenom öka medvetenheten i huvudmannens organisation om vad de statliga
kraven innebär. Huvudmannen har fortfarande det yttersta ansvaret för att skolförfattningarna
följs. Skolchefen ska stödja huvudmannen i att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen, däribland det systematiska kvalitetsarbetet.
I syfte att knyta huvudmannen närmare skolorganisationen föreslås förändring av
skolchefsinnehavare. Detta innebär att ny skolchef är direkt underställd huvudmannen
gällande uppföljning av skolförfattningarna samt det systematiska kvalitetsarbetet. Skolchef
är närmsta chef till samtliga rektorer och tillhörande enhetschef inom verksamhet utbildning.
Nuvarande verksamhetschef har genom genomförd rektorsutbildning (2010-2013) och
skolchefsutbildningar (2018-2021) erfarenhet och kunskaper för att stödja huvudmannen i
enlighet med skolchefens uppdrag enligt skollagen.
Förändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningschefs uppdrag som skolchef upphör
den 1 augusti 2021.
Kultur- och utbildningsnämnden utser nuvarande verksamhetschef utbildning till skolchef för
gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning från och med 1 augusti
2021 och framåt.

Utdragsbestyrkande
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Expedieras till
Verksamhet utbildning
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

§ 51 2021.093 KUN

Återrapportering av uppdrag kartläggning och plan med kriterier för
minnesplatser och statyer
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2019 (§ 82 och 83) att uppdra åt kultur- och
utbildningsnämnden att göra en kartläggning och plan för minnesplatser och statyer
kopplade till enskilda personer. Detta uppdrag lämnades till nämnden mot bakgrund av de
motioner som två partier lämnat i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna lämnade motion
om att upprätta en staty av Gustav II Adolf vid Lilla torget och Liberalerna föreslog i en
motion att en Karin Boye-plats skulle upprättas på en centralt belägen plats.
Mot bakgrund av detta ansåg kommunledningskontoret att en kartläggning och plan för hur
kommunen hanterar minnesplatser och statyer kopplade till personer krävdes.
För att kunna hantera olika ärenden som berör den gestaltade livsmiljön och den offentliga
konsten på ett kvalitativt sätt beslutade kultur- och utbildningsnämnden (16 juni 2020 § 49)
att inrätta en förvaltningsövergripande gestaltningsgrupp som skulle hantera dessa frågor.
Inom ramen för gestaltningsgrupps uppdrag skall hanteringen av statyer och minnesplatser
ske. Vid nämndens sammanträde den 17 mars (§ 35) fick förvaltningen i uppdrag att
genomföra en kartläggning och plan för minnesplatser och statyer kopplade till enskilda
personer. Kartläggningen och planen ska innehålla ett genusperspektiv.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 15 april angett följande:
Förvaltningen har tagit fram dokumentet Kartläggning och plan med kriterier för
minnesplatser och statyer. I denna beskrivs vilka publika verk och minnesplatser, kopplade
till enskilda personer, som finns i Alingsås tätort idag. Vidare innehåller dokumentet kriterier
för upprättande av minnesplatser och statyer kopplade till enskilda/kända personer.
Avslutningsvis innehåller dokumentet en skrivning om att genomföra en inventering över
vilka kända/enskilda personer med koppling till Alingsås som skulle kunna komma ifråga vid
en eventuell framtida konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet. I denna inventering bör
samverkan ske med det lokala föreningslivet och kommunens hembygdsföreningar.
Kartläggning och plan med kriterier för minnesplatser och statyer biläggs tjänsteskrivelsen.

Beslut
Kartläggning och plan med kriterier för minnesplatser och statyer godkänns.
Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med det lokala föreningslivet och
hembygdsföreningarna genomföra en inventering av de personer med koppling till Alingsås
som kan komma i fråga vid en framtida konstnärlig gestaltning i det offentliga rummet.
Utdragsbestyrkande
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Expedieras till
Verksamheten för kultur, turism och evenemang, SBK
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§ 52 2021.125 KUN

Sammanställning av inkomna synpunkter till kultur- och
utbildningsförvaltningen 2020
Ärendebeskrivning
Genom att systematiskt tillvarata förbättringsförslag, klagomål och synpunkter från
kommuninvånarna och de olika målgrupper som förvaltningen möter i verksamheterna kan
förvaltningen utvecklas och förbättras. Genom detta kvalitetsarbete kan förvaltningen fånga
upp och åtgärda inkomna synpunkter och fokusera på förbättringsåtgärder och genomföra
dem. På sikt leder detta förhoppningsvis till nöjda invånare och brukare.
En synpunkt är all form av tyckande om kommunens verksamhet. Det kan till exempel vara
beröm, klagomål, frågor eller förslag. En synpunkt kan lämnas på olika sätt, till exempel
genom ett personligt möte, telefonsamtal, e-post, telefon eller via det särskilda
webbformuläret på hemsidan.
Enligt kommunens ”Riktlinje och rutin för synpunkshantering” ska alla inkomna synpunkter
diarieföras och handläggning och återkoppling till den klagande lämnas i regel av närmsta
chef. Handläggning och eventuella åtgärder med anledning av synpunkten ska ske
skyndsamt med målsättningen att frågan ska redas ut så snart som möjligt. I kommunens
centrala ”Riktlinje för service och bemötande i Alingsås kommun” beskrivs också
förvaltningslagens krav på service och bemötande. Denna ska präglas av snabb
handläggning och god service gentemot enskilda, både fysiska och juridiska personer.
Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör här för inkomna synpunkter och klagomål under
2020 för verksamheterna Kultur, turism och evenemang, Anläggning och fritid, Integration
och arbetsmarknad samt verksamhet Utbildning.
Klagomål och synpunkter för verksamhet Utbildning har på ett utförligt sätt återkopplats till
huvudmannen varje kvartal under 2020 och återges därför i korthet i detta ärende.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 6 april angett följande:
Sammantaget har 104 klagomål och synpunkter inkommit till verksamheterna. De flesta
synpunkterna, 44 stycken, rör verksamheten vid Anläggning och fritid. Den övervägande
delen av dessa handlade om verksamhetens anläggningsdelar vilken mottog 25 synpunkter.
Inom verksamhet Kultur-, turism och evenemang inkom de 18 synpunkter vilket är nästan
hälften så många jämfört med 2019 då det inkom 34 synpunkter. De flesta rör biblioteket
med totalt 7 stycken synpunkter. Av dessa avser de flesta synpunkter själva utförandet i
biblioteket. Verksamheten vid Integrations- och arbetsmarknadsenheten mottog sju
synpunkter under året. Under 2020 mottog verksamhet utbildning 35 klagomål och
synpunkter. Dessa var nästan uteslutande kopplade till den rådande coronapandemin vilket
har medfört distansundervisning under stora delar av året.
Till tjänsteskrivelsen biläggs en sammanställning av inkomna synpunkter.

Utdragsbestyrkande

24

Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-04-21

Förslag till beslut på sammanträdet

Beslut
Sammanställningen godkänns.

Utdragsbestyrkande
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§ 53 2021.128 KUN

Samverkansavtal kring gymnasiesärskola Vårgårda kommun
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Vårgårda kommun har den 24 februari 2021 beslutat att tillsvidare inte
anta några elever till gymnasiesärskolan på den kommunala gymnasieskolan
Sundlergymnasiet samt att undersöka möjligheten att teckna ett samverkansavtal med
Alingsås kommun kring gymnasiesärskola. Beslut bifogas tjänsteskrivelsen.
Förfrågan om möjlighet att teckna samverkansavtal han inkommit till kultur- och
utbildningsförvaltningen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 april angett följande:
Enligt 18 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska utbildningen i gymnasiesärskolan vara öppen för
ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till
gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Ungdomar som
tillhör gymnasieskolan målgrupp har rätt att bli mottagen i gymnasiesärskolan om
utbildningen påbörjas före utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Det
är ungdomens hemkommun som enligt 18 kap. 5 § skollagen ska pröva om sökande tillhör
målgruppen för gymnasiesärskolan. Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i
kommunen som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i
gymnasiesärskolan. Kommunen får erbjuda utbildning som den själv anordnar eller
utbildning som anordnas av en annan kommun enligt samverkansavtal med kommunen, 18
kap 27 § skollagen.
Vid ansökan till gymnasiesärskolan ska de elever som är hemmahörande i kommunen eller
inom samverkansområdet tas emot i första hand, 19 kap. 35 § skollagen. Även de elever
som söker till ett nationellt program som elevens hemkommun inte erbjuder själv eller genom
samverkansavtal ska tas emot i första hand, 19 kap. 36 § skollagen. Detta innebär att de
elever från Vårgårda som söker till ett nationellt program vid gymnasiesärskolan vid
Alströmergymnasiet ska tas emot i första hand även om samverkansavtal inte ingås mellan
kommunerna. Gällande individuellt program vid gymnasiesärskolan får en kommun ta emot
en elev från annan kommun om hemkommunen bedömt att eleven tillhör målgruppen för
individuellt program vid gymnasiesärskolan samt att kommunerna kommer överens om
ersättningen för utbildning. Genom att ingå samverkansavtal kan kommunerna tydliggöra
ansvar och ersättning för en längre period vilket skapar förutsättningar för en hållbar
planering för organisatoriska och pedagogiska förutsättningar.
Inom gymnasiesärskolan finns nationella program och individuellt program. Individuellt
program riktar sig till de elever som inte bedöms ha möjlighet att följa ett nationellt program.
Vid Alströmergymnasiet erbjuds fyra nationella program samt individuellt program.
Kultur- och utbildningsnämnden ingår i Göteborgsregionens samverkansavtal kring nationella
program vid gymnasiesärskolan.
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Idag studerar totalt åtta elever från Vårgårda vid gymnasiesärskolan vid Alströmergymnasiet.
Enligt Vårgårda kommun beräknas en-två elever påbörja gymnasiesärskoleutbildning årligen
de kommande fem åren.
Förvaltningen har i dialog med Vårgårda kommun upprättat förslag till samverkansavtal.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ingå samverkansavtal med Vårgårda kommun
kring gymnasiesärskola.
Kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att underteckna föreslaget
samverkansavtal.
Expedieras till
Verksamhetschef utbildning, ekonomienheten
Vårgårda kommun
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§ 54 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 fastställa delegationsbesluten. Däremot står det
nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Anmälan om delegationsbeslut – förvaltningschef
Föreningsbidrag (avsnitt E i delegationsordningen)
Delegat
Diarienummer
Förening

Bidragstyp

Beviljat bidrag

Förvaltningschef

Projektbidrag

140 000

2019.336 KUN

Alingsås Golfklubb

Revidering av attestlista (avsnitt C delegationsordningen), dnr 2021.017 KUN - 003

Anmälan av delegationsbeslut – ordförandebeslut (A1 i delegationsordningen)
Beslut om stänga Nolhaga Parkbad för att minska risken för smittspridning, dnr 2021.133
KUN - 001
Beslut om utbildning vid spridning av vissa smitta, dnr 2020.100.630 KUN – 020
Beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.
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§ 55 2021.062 KUN

Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
- Hyresavtal Nolhaga Parkbad, KS 2021-04-12 § 56, Dnr 2021.005.500- 011
- Avsägelse av uppdrag ledamot i kultur- och utbildningsnämnden, KF 2021-03-31 § 32, Dnr
2019.191.011-028
-Riktlinjer och organisationsstruktur för strategisk lokalförsörjning, KS 2021-03-08 § 37, Dnr
2021.108.096-001
- Årlig rapportering säkerhetsorganisation 2020, KS 2021-03-08 § 34, Dnr 2021.101.167001-002
- Rutin tillbud och arbetsskada avseende elever i Alingsås kommun kopplat till Covid-19, Dnr
2021.104.620-001
-Sammanslagning av samhällsbyggnadskontoret och miljöskyddskontoret, KS 2021-03-31 §
24, Dnr 2021-131.008-001
-Riktlinjer för tjänsteresor Alingsås kommun, KS 2021-03-08 § 36, Dnr 2021-128.008-001
-Utbetalning av försörjningsstöd till mottagna flyktingar i Alingsås kommun under perioden
januari-mars 2021, 2021.135.670-001

Beslut
Meddelandet läggs till handlingarna.
Expedieras till
Meddelandet läggs till handlingarna.
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§ 56 2020.100 KUN

Kombinerad när- och fjärrundervisning vid Alströmergymnasiet
Ärendebeskrivning
Med anledning av coronapandemin har fjärrundervisning bedrivits för elever vid
gymnasieskolan i perioder sedan den 17 mars 2020. Huvudmannens senaste beslut innebar
att kombinerad närundervisning och fjärrundervisning bedrivs för elever vid gymnasieskolans
nationella program enligt schema i syfte att tillgodose att elever får närundervisning samtidigt
som antalet elever på plats bör hållas ner för att minska risk för trängsel. Huvudmannens
senaste beslut fattat den 31 mars 2021, dnr. 2020.100.630 KUN h020 löper ut den 25 april
2021. Huvudmannen har därmed att besluta om fjärrundervisning fortsatt ska bedrivas och i
så fall i vilken omfattning.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 16 april angett följande:
De nationella rekommendationer som Folkhälsomyndigheten tidigare har beslutat om
upphörde att gälla den 1 april. Smittskydd Västra Götaland lämnar lokala rekommendationer
utifrån smittskyddsläget i regionen. Nuvarande rekommendationer gäller till 2 maj, men kan
komma att förlängas. Regionala rekommendationer biläggs denna tjänsteskrivelse.
För att minska risk för trängsel i skolans lokaler samt i kollektivtrafiken för elever och
personal föreslår förvaltningen att hälften av eleverna vid gymnasieskolans nationella
program bör få närundervisning i skolans lokaler samtidigt enligt fastställd planering.
Planering bifogas denna tjänsteskrivelse. De elever vid gymnasieskolans nationella program
som inte erhåller närundervisning erbjuds fjärrundervisning. Förslag till beslut lämnas med
stöd av 11b §, 11c § och 7 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Förvaltningen föreslår att kombinerad
när- och fjärrundervisning ska bedrivas fram tills läsårets slut.
Förvaltningen föreslår att rektor ges rätt att kalla in elever till närundervisning utöver
föreslagen planering om de behöver stöd eller av annan anledning är i behov av
närundervisning. Praktiska moment och prov ska prioriteras och kan genomföras på plats i
skolans lokaler. Detta för att säkerställa en kvalitativ undervisning och elevens möjlighet att
nå målen i sin utbildning.
Förvaltningens förslag om fjärrundervisning gäller inte för elever vid gymnasieskolans
individuella program (IM) eller gymnasiesärskolan. För dessa elever bedrivs endast
närundervisning.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att kombinerad när- och fjärrundervisning ska
bedrivas enligt förvaltningens förslag fram till läsårets slut för elever vid gymnasieskolans
nationella program vid Alströmergymnasiet.
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