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§ 57

Hemester 2021, Pierre Åkerström
Alingsås som hemesterdestination 1 juni-22 augusti.
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§ 58

Information från förvaltningen
- Intresseanmälan att genomgå certifierad kvalitetssäkring av restaurang- och
livsmedelsprogrammet
- Lovskola
- Resultat av Skolinspektionens granskning av fjärr- och distansundervisning - sektor fem
- Projektet ”Fullföljd utbildning” SKR
- Motion om NPF-säkrad utbildning. Beslut från KF motionen avslås
- Kostupphandling
- Träff med SPF Hjorten – boulebanor
- Nolhaga Parkbad öppnar relaxen för 65 år och äldre
- Simskola 10-15 åringar i sommar- avgiftsfri
- Vaccinering Nolhalla samt sommarjobb i samband med vaccinering
- Sommarjobb, 220 jobb administreras i förvaltningen
- Sommarlovsaktiviteter
Uppföljning kommunala aktivitetsansvaret
Januari Februari Mars April Maj
I sysselsättning
Vägledande samtal/enskilt stöd/uppföljning
Aktivitet och /eller praktik genom ”Din väg”

88

87

79

74

70

42

45

37

38

33

15

15

18

21

19
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§ 59 2021.138 KUN

Fördjupad månadsuppföljning för kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodellen för Alingsås kommun har kultur- och utbildningsförvaltningen
upprättat en fördjupad månadsuppföljning per den 30 april för Kultur- och
utbildningsnämnden. Den fördjupade månadsuppföljningen är upprättad enligt de centralt
angivna anvisningarna.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 17 maj angett följande:
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat per april om 6,7 mkr där
semestereffekt och pandemins påverkar ligger bakom avvikelsen.
Pandemins påverkan beräknas till 7,8 mkr där 4,5 mkr härleds till uteblivna intäkter för
Nolhaga Parkbad samt intäktsförluster för uthyrning av anläggningar (1,2 mkr) och
caféförsäljningar (1,3 mkr). Nämndens verksamheter har på grund av rådande pandemi
behövt ställa om och anpassa sina verksamheter för att möta restriktionerna i samhället.
Dessa kostnadsbesparingar, varav flera av engångskaraktär, har gett effekt och ligger till
grund för det begränsade underskottet om 5,5 mkr i helårsprognos.
Beslut
Den fördjupande månadsuppföljningen godkänns.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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§ 60 2021.065 KUN

Organisation Alströmergymnasiet läsåret 2021/2022
Ärendebeskrivning
Vid Alströmergymnasiet i Alingsås kommun finns i maj sammanlagt 1206 elever och av
dessa går 1164 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. Med
anledning av Covid-19 pandemin har GR beslutat om att skjuta upp antagningen med en
vecka till den 17 juni och där eleverna kan se sitt slutantagningsbesked från den 29 juni.
Tidsplan för gymnasieantagning för läsår 2021/2022 är som följer:
1
Gymnasievalet stänger för elev
februari
17 mars

Kultur- och utbildningsnämnden sammanträder för beslut om
platser till preliminärantagningen

29 mars Inloggning till Indra stängs inför preliminärantagning
15 april Preliminärantagning klar
17 maj

Sista dag att lägga ner utbildning/program

18 maj

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om platser till
slutantagningen

1 juni

Gymnasievalet stänger för studie- och yrkesvägledare

16 juni

Slutantagning

Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 maj 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 27 april 2021 och utifrån denna simulering lämnas
följande förslag på organisation:
Inför läsårsstart 2021/2022 fördelar sig ansökningarna enligt följande:
Ursprungligt
Förslag platsantal
Förstahandsval Förstahandsval
platsantal
till preliminärProgram
behöriga
obehöriga
antagningen2021/2022
2020/2021
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Barn- och fritid
Bygg- och
anläggning och
lärling
Ekonomi
El- och energi

15

9

10

16

25

19

21

26

82

81

4

84

26

26

4

26

4
16
13
42

1
2
10
1

8
20
25
50

5

3

15

63
39
6
323

7
8
8
79

80
60
15
425

Estet/Dans
10
Estet/Musik
20
Handel/admin
25
Naturvetenskap
44
Restaurang- och
15
livsmedel
Samhällsvetenskap 80
Teknik
64
Vård- och omsorg 15
Summa:
421

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 16 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.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till platsantal till
slutantagningen för läsåret 2021/2022.
Beslut om platsantal till slutantagningen för läsåret 2021/2022 fattas genom ordförandebeslut
senast 17 juni 2020.
Expedieras till
Verksamhetschef, planeringssekreterare verksamhet utbildning

Utdragsbestyrkande
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§ 61 2021.147 KUN

Revidering av dokumentet Framtidens kultur- och fritidsliv
Ärendebeskrivning
Den dåvarande kultur- och fritidsnämnden antog dokumentet Framtidens kultur- och fritidsliv
i Alingsås kommun 2017-2026 den 24 oktober 2016 § 55. Den utgörs av en plan som syftar
till att lägga fast färdriktningen för nämndens verksamheter under perioden 2017-2026.
Dokumentet identifierade sex prioriterade områden och till dessa kopplades olika konkreta
utvecklingsområden för den dåvarande nämnden.
Planen är i behov av revidering, bland annat har vissa förändringar skett sedan dokumentet
antogs. Bland annat har Nolhaga Parkbad öppnats efter en renovering och Alingsås
Businnes Center finns inte lägre. Därutöver kan eventuella prioriterings- och
utvecklingsområden behöva revideras.
Framtidens kultur- och fritidsliv i Alingsås kommun 2017-2026 biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera dokumentet
Framtidens kultur- och fritidsliv i Alingsås kommun 2017-2026.
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§ 62 2021.154 KUN

Organisation sektorsindelning Alströmergymnasiet
Ärendebeskrivning
Alströmergymnasiet är indelad i sektorer där respektive sektor utgör en skolenhet och leds
av en rektor. Idag återfinns både nationellt gymnasieprogram och icke lagstyrda
verksamheter inom sektor 6.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 17 maj angett följande:
Förvaltningen föreslår att förändring av sektor 4 och 6, där estetiska programmet flyttas från
sektor 6 till sektor 4 från och med den 1 augusti 2021. Genom att flytta estetiska programmet
till sektor fyra där ekonomiprogrammet, handels- och administrationsprogrammet samt eloch energiprogrammet finns skapas ytterligare möjligheter för organisatorisk samordning. Då
elevantalet vid estetiska programmet varit lägre under ett antal år skapas förutsättningar för
kvalitetsförstärkning exempelvis gällande lärare. Förvaltningen föreslår att sektor 4 leds av
rektor samt biträdande rektor där ansvarsfördelning sker enligt 2 kap. 9-10 §§ skollagen
(2010:800).
Sektor 6 föreslås utgöras av Mötesplats unga och kulturskolan. Dessa verksamhetsdelar
leds idag av en gemensam enhetschef.
Förvaltningens förslag till ny förändrad sektorsindelning finns bilagd tjänsteskrivelsen i form
av en organisationsskiss.
Beslut
Förvaltningens förslag till ny sektorsindelning vid Alströmergymnasiet godkänns. Ny
sektorsindelning träder i kraft den 1 augusti 2021.
Expedieras till
Verksamhet utbildning
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§ 63 2021.150 KUN

Drogförebyggande arbete
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden antog en ny drogpolicy den 24 februari § 4. I den beskrivs
det drogförebyggandet arbetet. En målsättning med drogpolicyn är att göra skolans
drogförebyggande arbete till en gemensam angelägenhet för såväl pedagoger som elevhälsa
vid respektive enhet. Genom att utgå från den personal som arbetar nära elever kan
undervisning och insatser anpassas efter det nuläge som gäller för respektive klass eller
grupp. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att avtalet om tjänsteköp av det externt
drogförebyggande arbetet avslutas.
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 12 maj § 45 och
beslutade då att föreslå att kultur- och utbildningsnämnden skulle besluta enligt följande:
Kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säga upp avtal om tjänsteköp
av det drogförebyggande arbetet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rebecka Gustin (S), Jan-Erik Gustavsson (S), Moheeb Jouda (S) och Håkan Stern (S)
lämnar följande tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till beslut:
Kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säga upp avtal om tjänsteköp
av det drogförebyggande arbetet. Pengarna ska öronmärkas för det drogförebyggande
arbetet samt säkerställa en fortsatt samverkan med vårdnadshavare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Rebecka Gustins (S) m fl tilläggsyrkande mot
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att Rebecka Gustins (S) m fl vunnit bifall.
Förslag till beslut på sammanträdet
Rebecka Gustin (S), Jan-Erik Gustavsson (S), Moheeb Jouda (S) och Håkan Stern (S)
lämnar följande tilläggsyrkande:
Förvaltningen ges i uppdrag att inom ramen för BUS politiska styrgrupp och enligt kultur- och
utbildningsnämndens drogpolicy ta fram ett förslag på ett sammanhållet och
kommunövergripande drogförebyggande arbete.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Rebecka Gustins (S) m fl tilläggsyrkandes och finner att det
avslås.

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säga upp avtal om tjänsteköp
av det drogförebyggande arbetet. Pengarna ska öronmärkas för det drogförebyggande
arbetet samt säkerställa en fortsatt samverkan med vårdnadshavare.
Protokollsanteckning
Alliansen vill föra följande protokollsanteckning till protokollet:
Motivering till avslag på S yrkande:
Vi måste förbereda uppdraget och ta fram underlag för förvaltningens arbete.
Utdragsbestyrkande
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§ 64 2021.152 KUN

Öppettider för verksamheter vid kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen har olika publika verksamheter som riktar sig till
allmänheten. Förvaltningen har sammanställt öppettiderna för flera av dessa verksamheter
inför sommarperioden 2021 så att nämnden kan fastställa dessa och därmed säkerställa
service och tillgänglighet. Det gäller för verksamheter vid:





Folkbiblioteket
Turistinformation
Fritidsgårdens öppna verksamhet i Alingsås
Nolhaga Parkbad

Öppettiderna redovisas i separat skrivelse daterad den 5 maj 2021.
Beslut
Öppettiderna godkänns.
Expedieras till
Verksamhetscheferna

Utdragsbestyrkande
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§ 65 2021.151 KUN

Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser Kulturoch utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Enligt lag (2006: 544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap ska att kommuner bland annat ha en god förmåga
att hantera krissituationer i fred. Kommunfullmäktige har antagit Lednings- och
kommunikationsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse, 2015-10-28 KF § 161.
Planen beskriver bland annat målen för kommunens krisberedskap och hur krisledningen
ska organiseras vid en extraordinär händelse. Enligt planen ska varje förvaltning ha en egen
planering för samhällsstörningar och extraordinära händelser.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 maj angett följande:
Förvaltningens förslag till lednings- och kommunikationsplan beskriver hur förvaltningens
krisledning aktiveras och hur krisledningens ska organiseras vid extraordinär händelse eller
samhällsstörning. Vidare beskrivs vilka funktioner som ingår i förvaltningens krisledningsstab
samt rollfördelning och varje rolls uppdrag i krisledningsstaben. Lednings- och
kommunikationsplan för samhällsstörningar och extraordinära händelser biläggs
tjänsteskrivelsen.
Under 2021 har kommunens nya säkerhetsorganisation startas upp genom olika
arbetsgrupper. Det pågår ett kommunövergripande arbete med översyn av kommunens
övergripande Plan för extraordinära händelser och att lednings- och kommunikationsplan kan
revideras utifrån det arbetet.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden fastställer Lednings- och kommunikationsplan för
extraordinära händelser.
Expedieras till
Verksamhet utbildning; verksamhet kultur, turism och evenemang; verksamhet anläggning
och fritid; verksamhet integration och arbetsmarknad
Stabsavdelning KLK

Utdragsbestyrkande
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§ 66 2020.230 KUN

Återrapportering placering av byst
Ärendebeskrivning
Den 24 februari § 21 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att bifalla ansökan om
donation av byst av PH Rosenström från Historiska sällskapet i Alingsås. Samtidigt
beslutade man att överlåta till Gestaltningsgruppen att återkomma med alternativ placering
av bysten inom stadskärnan där museiparken skulle utgöra en del av förslaget.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 6 maj angett följande:
Förvaltningen har varit i kontakt med Historiska sällskapet som anger att de inte anser att
bysten bör placeras i museiparken då det är PH Rosenströms arbete för att bevara trästaden
Alingsås och inte museets verksamhet i sig man vill framhålla. Därutöver finns det redan idag
en staty i museiparken. Förvaltningen gör en likartad bedömning att museiparken inte utgör
en lämplig placering.
I samverkan med Historiska sällskapet har förvaltningen utsett en lämplig plats för bysten
som återfinns på platsen Kungsgatan/Färgaregatan i tätorten.

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen avseende placering av byst.
Expedieras till
Verksamhet kultur, turism och evenemang
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§ 67 2021.164 KUN

Investeringar i lokaler vid Alströmergymnasiet
Ärendebeskrivning
För att nå KF:s mål om att Alingsås barn och elever erbjuds en av landets bästa utbildningar
samt att Kultur- och utbildningsnämnden kan erbjuda gymnasieutbildning vid
Alströmergymnasiet för ett ökande elevantal krävs ändamålsenliga lokaler. Representanter
för verksamhet utbildning och fastighetsägaren Alingsåshem har tagit fram förslag till
ombyggnation av El- och energiprogrammets lokaler, i avtalet kallat Hus 7, och Språkhuset, i
avtalet kallat Hus 4.
El- och energiprogrammets lokal innebär ombyggnad av tidigare större sal delas till två
separata klassrum. I Språkhuset föreslås ombyggnad av tidigare fotostudio och mörkerrum
till Ateljé och bildsal.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 12 maj angett följande.
Förvaltningen ser stora behov av föreslagna ombyggnationer. I syfte att inte öka nämndens
hyreskostnader föreslår förvaltningen att investeringsmedel används för att finansiera
ombyggnad. Enligt de kostnadsförslag som leverantör tagit fram beräknas kostnaderna för
ombyggnad vid el- och energiprogrammets lokaler till 308 448 kr exkl. moms, samt 403 110
kr exkl. moms för ombyggnad av Språkhuset. Dessa kostnader är inte fasta, utan kan
justeras upp och ned utifrån faktiska kostnader för arbetet.
Arbetet beräknas utföras under sommarlovet i syfte att lokalerna ska vara färdigställda vid
läsårsstart.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner att investeringsmedel används för renovering av
ovanstående lokaler.
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner att förvaltningschef ingår avtal med
fastighetsägaren Alingsåshem om byggstart för renovering av ovanstående lokaler.
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§ 68 2019.004 KUN

Fyllnadsval till Programråd
Ärendebeskrivning
Alströmergymnasiet har nämndens uppdrag att genom programråd skapa dialog och
samverkan mellan skola, arbetsliv och samhälle samt i hög grad möjliggöra för elevernas
delaktighet och inflytande. Programråden skall syfta till att utveckla utbildningens kvalitet
samt förbereda de studerande för att möta arbetslivet. Nämndens förtroendevalda ingår i
programråden. Då Maria Åkebrand (KD, vård- och omsorgsprogrammet) avsagt sig sina
uppdrag i kultur- och utbildningsnämnden behöver nämnden utse en ny representant till
programrådet för vård- och omsorgsprogrammet.
Vård- och omsorgsprogrammet Adam Jansson (KD).
Beslut
Adam Jansson (KD) utses till representant i programrådet för vård- och omsorgsprogrammet.
Expedieras till
Rektor vård- och omsorgsprogrammet

Utdragsbestyrkande
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§ 69 2019.003 KUN

Fyllnadsval till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Nämnden har utsett Maria Åkebrand (KD) till personlig ersättare för Martin Tirhammar (C) i
dess arbetsutskott. Då Maria Åkebrand har avsagt sig sitt uppdrag i kultur- och
utbildningsnämnden ska nämnden utse en ny personlig ersättare i hennes ställe.
Beslut
Adam Jansson (KD) utses till personlig ersättare.
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§ 70 2021.062 KUN

Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
-§ 75 KF 2021-04-28 Svar på motion om NPF-säkrad gymnasieutbildning, 2020.301.630-005
KUN
-§ 68 KS 2021-04-28 Delegering av beslutanderätt enligt lag om särskilda begränsningar för
att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19, 2021.156.005-001 KUN
- FSG protokoll 2021-03-10, 2021-04-14
-Plan för extraordinära/akuta händelser för personal vid Integrationsavdelningen
- Rutin tillbud och arbetsskada avseende elever i Alingsås kommun kopplat till Covid-19, Dnr
2021.104.620 KUN
- § 86 KF 2021-04-28 Kommunalt kompletteringsval till kultur- och utbildningsnämnden Dnr
2019.191.011-029 KUN
- § 67 KF 2021-04-28 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen, 2021.158.012-001
KUN
- § 77 KF 2021.157.500-001 KUN Svar på motion om utvecklingsplner för Säveån och
Gerdska ström,
- § 75 KS 2021.170.008 KUN 001 Månadsuppföljning 2021 för Alingsås kommun
- 74 KS 2021.169.008 KUN 001 Ramar 2022-2024
- Ansvarig för SKR-projekt Fullföljd utbildning Dnr 2021.050.500 -001 KUN
- Information om organisation för bästa möjliga måluppfyllelse vid Alströmergymnasiet Dnr
2021.171.630
Beslut
Meddelandet läggs till handlingarna.
Expedieras till
Meddelandet läggs till handlingarna.
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§ 71 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
Ändamål
Beviljat bidrag
Förvaltningschef
2021.020 KUN
Långareds BoIS
Projektbidrag
Utesimskola
27 500 kr
Förvaltningschef
2021.020 KUN
Simklubben Alingsås
Projektbidrag
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Utesimskola
60 000 kr

Revidering av attestlista (avsnitt C delegationsordningen), dnr 2021.017 KUN
Anmälan av delegationsbeslut – ordförandebeslut (A1 i delegationsordningen)
Beslut om att genomföra en intresseanmälan att genomgå en certifierad kvalitetssäkring av
restaurang- och livsmedelsprogrammet, Dnr 2021.140.630-001 KUN
Anmälan av delegationsbeslut – ordförande (A 18 i delegationsordningen)
Teckna tillsvidarehyresavtal avseende enskilda lägenheter och blockavtal i syfte att hyra ut i
andra hand till nyanlända för bosättning enligt lag, Dnr 2021.133.500-002 KUN
Anmälan av delegationsbeslut verksamhet utbildning
D.2 Ställföreträdande rektor, 2021.049 – 007+009 KUN
G.47 Beslut om att utbildning inom komvux ska upphöra 2021.049 – 010 KUN
G.34 Beslut om att utbildningen vid gymnasiesärskolan får fördelas på längre tid än fyra läsår
2021.049- 008 KUN
Beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.
Beslutsunderlag
 Återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och utbildningsnämnden
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