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Presentation av resultat av GR-enkät, Dennis Pavlovic utbildningschef
Information från förvaltningen
Ekonomisk månadsuppföljning 2021
Caféverksamhet i Nolhaga Parkbad
Revidering av utbildningsplan för introduktionsprogrammen vid
Alströmergymnasiet i Alingsås kommun
Plan för systematiskt kvalitetsarbete inom inom verksamhet utbildning
Regiongemensam elevenkät 2021, GR-enkät
Svar på motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och
friluftsliv
Organisation kultur- och utbildningsförvaltningen
Revidering av reglemente för ungdomsfullmäktige
Potatisfestivalen 2021
Lokalförsörjningsplan 2021
Drogpolicy för Alströmergymnasiet och gymnasiesärskolan
Revidering av dokumenthanteringsplan
Investering Campus Alingsås
Återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och utbildningsnämnden
Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden
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§ 72

Presentation av resultat av GR-enkät, Dennis Pavlovic utbildningschef
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§ 73

Information från förvaltningen
A/ Resultat enkät organisatorisk och social arbetsmiljö Resultat enkät organisatorisk och
social arbetsmiljö, Jessica Gustafsson verksamhetsutvecklare
B/ Information från förvaltningen, Anneli Schwartz förvaltningschef
- Genomförande av student 2021
- Kommunala aktivitetsansvaret
januari februari mars april maj juni
I sysselsättning
Vägledande samtal/enskilt stöd/uppföljning
Aktivitet och /eller praktik genom ”Din väg”

88

87

79

74

70

67

42

45

37

38

33

37

15

15

18

21

19

18

- Kostupphandling
- Inkluderande bygg projektet (IBA) avslutas som projekt och blir ordinarie verksamhet från
höstterminen 2021.
- Sommarlovsaktiviteter – egenproducerade samt via föreningslivet med hjälp av
föreningsbidrag
- Lovskola
- Öppning av Nolhaga Parkbad från den 21 juni med begränsat antal platser – smittsäkert.
Endast förbokade besök.
- Näringslivsstrategiskt program.
- Ny ishall
- Fördelning feriearbeten
Barn- och ungdomsförvaltningen

73

Extraresurs vaccinering

12

Föreningar

28

Kommunledningskontoret

6

Samhällsbyggnadsförvaltningen

4

Kultur- och utbildningsförvaltningen

51

Kou/SBK- städ

38
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Ferieentreprenörer

17

Totalt

229

Utan ferieentreprenörsskola

212

- Tidsram beslut avseende 2022 års kommuntal av nyanlända och andelstal
ensamkommande barn
- Återkoppling status ärende. Uppdrag från nämnden till förvaltningen att tillsammans med
föreningslivet inventera personer med koppling till Alingsås inför framtida gestaltningar i
offentliga rummet. Dnr 2021.093 KUN
- Ordföranden har beslutat att ärendet om dialog med föreningslivet utgår från nämndens
sammanträde i juni och det återkommer senare. Dnr 2021.047 KUN
- Digitalt nationaldagsfirande
- Konsthallen - ny utställning
- Turistinformation – ”Resialokalen”
- Forms Follows Fiction
- Museets bottenvåning
- Film utsiktstornet
- Evenemangskalender hemsidan
- Evenemangsguide - stöd till den som vill anordna arrangemang i staden
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§ 74 2021.081 KUN

Ekonomisk månadsuppföljning 2021
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 maj 2021.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 juni angett följande:
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 11,5 mkr där
semestereffekt utgör 11,4 mkr av den negativa avvikelsen. Den periodiserade budgeten för
perioden är 7,4 mkr. Resultatet är en försämring mot motsvarande period föregående år med
2,2 mkr och beror främst på effekterna av Covid-19.
Nämnden bedömer ett underskott om 6,8 mkr i helårsprognos där pandemins påverkan
bedöms till 8,6 mkr.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för maj månad
och översänder den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och
kommunledningskontoret.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 75 2019.177 KUN

Caféverksamhet i Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Den 4 mars 2019 öppnade Nolhaga Parkbad. Under oktober 2018 startade förvaltningen en
upphandling av tjänstekoncession för att driva caféverksamheten i parkbadet. Efter
tilldelningsbeslut tackade leverantören nej till att driva caféverksamheten. Med anledning av
den uppkomna situationen började förvaltningens Arbetsmarknadsenhet att driva
caféverksamheten.
Den 20 mars 2019 § 44 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att ge förvaltningen i
uppdrag att påbörja ytterligare en tjänstekoncessionsupphandling av caféverksamheten i
Nolhaga Parkbad i syfte att en leverantör skulle vara på plats 2020-01-01. Förvaltningen
genomförde därmed en ny tjänstekoncessionsupphandling och efter avslutat
upphandlingsförfarande kunde förvaltningen konstatera att endast ett anbud hade inkommit
samt att detta anbud inte uppfyllde de krav som angavs i förfrågningsunderlaget.
Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 augusti 2019 § 93 beslutade
nämnden att Nolhaga Parkbads café skulle fortsätta att drivas i kommunal regi. Vid samma
tillfälle beslutades det också att en utvärdering av caféverksamheten skulle genomföras efter
den 31 maj 2020. Detta så att nämnden vid sitt nämndsammanträde i juni 2020 skulle kunna
besluta om en ny tjänstkoncessionsupphandling skulle genomföras eller ej. En utvärdering
skulle genomföras i syfte att ta fram underlag för en ekonomisk bild av verksamheten under
ett budgetår med full verksamhet.
Ärendet behandlades därmed igen den 16 juni 2020 § 48. Vid detta tillfälle kunde
förvaltningen konstatera att Nolhaga Parkbad under våren 2020 hade haft en
kraftfull minskning av antal besökare till följd av pandemin Covid-19. Detta medförde också
en reducerad försäljning i caféet under perioden. Att utvärdera caféverksamheten i sin helhet
under rådande omständigheter ansågs därför inte meningsfullt då försäljningen i caféet har
minskat med 70 % under våren. Under 2019 och fram till de första månaderna 2020 hade
Nolhaga Parkbad cirka 3000 badgäster i veckan. Efter mars månad 2020 har antalet
badgäster minskat till hälften.
Förvaltningen föreslog därmed att caféverksamheten i Nolhaga Parkbad skulle fortsätta att
drivas i egen regi. På grund av den rådande pandemi och det osäkra framtida läget var det
svårt att bedöma när en utvärdering av caféverksamheten kunde ske. Mot bakgrund av detta
beslutande nämnden den 16 juni 2020 § 48 att Nolhagas café skulle fortsätta att drivas i
kommunal regi genom Arbetsmarknadsenheten. Samtidigt beslutade nämnden att ärendet
skulle upp igen för diskussion på nämndens sammanträde i juni 2021.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 2 juni angett följande:
Förvaltningen kan konstatera att pandemin alltjämt råder och att Nolhaga Parkbad har varit
helt stängt för allmänheten sedan den 19 december 2020 på grund av att regeringen och
Folkhälsomyndigheten införde restriktioner och rekommendationer i syfte att minska
smittspridningen i samhället. Parkbadets caféverksamhet har därmed inte heller under det
gångna året kunnat bedriva en ordinarie verksamhet. Förvaltningen har därför inte kunnat
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genomföra en ekonomisk utvärdering i syfte att få fram ett underlag för en ekonomisk bild av
verksamheten under ett budgetår där full verksamhet har kunnat genomföras. Det är därför
förvaltningens bedömning att Nolhaga Parkbad även fortsatt ska drivas i kommunal regi. Om
det är möjligt, utifrån rådande pandemiläge, flyttas den ekonomiska utvärderingen istället
fram och genomförs och rapporteras till nämnden i samband med den
fördjupade månadsuppföljningen under våren 2022. Därefter får nämnden fatta beslut om
fortsatt drift av cafét i Nolhaga Parkbad.
Förslag till beslut på sammanträdet
En enig nämnd lämnar följande förslag till beslut:
Nolhagas café ska fortsätta att drivas i kommunal regi genom Arbetsmarknadsenheten tills
nytt beslut fattas.
Ärendet tas upp igen för diskussion på nämndens sammanträde i maj 2022.
Kultur- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag för
extern drift av caféverksamhet och relaxavdelning i Nolhaga Parkbad från och med maj
2022. I uppdraget ingår att undersöka möjligheten att driva verksamheten marknadsmässigt.
Underlaget ska redovisas till nämnden senast november 2021.
Beslutsgång:
Ordförande ställer proposition på nämndens yrkande mot arbetsutskottets förslag till beslut
och finner att nämndens yrkande vunnit bifall.

Beslut
Nolhagas café ska fortsätta att drivas i kommunal regi genom Arbetsmarknadsenheten tills
nytt beslut fattas.
Ärendet tas upp igen för diskussion på nämndens sammanträde i maj 2022.
Kultur- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram upphandlingsunderlag för
extern drift av caféverksamhet och relaxavdelning i Nolhaga Parkbad från och med maj
2022. I uppdraget ingår att undersöka möjligheten att driva verksamheten marknadsmässigt.
Underlaget ska redovisas till nämnden senast november 2021.
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§ 76 2021.181 KUN

Revidering av utbildningsplan för introduktionsprogrammen vid
Alströmergymnasiet i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Introduktionsprogrammen ska ge elever som saknar gymnasiebehörighet möjlighet att söka
ett nationellt gymnasieprogram, annan motsvarande utbildning eller leda till att de kan få ett
arbete.
Introduktionsprogrammen utgörs av:
 Programinriktat val
 Yrkesintroduktion
 Individuellt alternativ
 Språkintroduktion
Kultur- och utbildningsnämnden ska som huvudman för introduktionsprogrammen enligt
skollagen 17 kap 7 § anta en utbildningsplan vilken ska innehålla uppgifter om utbildningens
syfte, huvudsakliga innehåll och längd.
Utifrån utbildningsplanen ska en individuell studieplan upprättas för varje elev.
Kultur- och utbildningsnämnden fastställde en utbildningsplan för introduktionsprogrammen
vid Alströmergymnasiet den 18 juni 2019 § 81 och har därefter reviderat planen den 18
november 2020 § 91.
Utbildningsplanen ska revideras årligen och kultur- och utbildningsförvaltningen har därför
inför kommande läsår tagit fram ett förslag till reviderad utbildningsplan för
introduktionsprogrammen vid Alströmergymnasiet. Förslag till reviderad utbildningsplan
innebär inga stora förändringar jämfört med tidigare utbildningsplan.
Revidering av utbildningsplanen innebär bland annat att:
En nyansering av processen avseende studiehandledning (avsnittet Överlämning och
inskrivning på sidan 4) då det för vissa elever kan vara mer gynnsamt att ha
studiehandledningen på svenska eller engelska redan tidigt i lärandeprocessen. Exempelvis
då eleven studerar en gymnasiekurs och ämnesområdet är på avancerad nivå. Alternativt då
eleven haft mycket begränsad skolgång tidigare och därför inte har använt sitt modersmål i
studier eller skriftspråk. För dessa målgrupper är det ofta gynnsamt att relativt snabbt i
språkinlärningsprocessen studiehandleda på målspråket– i det här fallet svenska som
andraspråk alternativt engelska då eleven har god kunskap i det.
Förtydligande av motivationshöjande insatser (bilaga 5, sidan 10) ”Praktikinsatser del av eller
hela veckan på extern arbetsplats eller med placering på AME om det är mer gynnsamt för
den enskilde”. Med denna insats vill förvaltningen förtydliga att individen också kan placeras
inom AME vars medarbetare rustar ungdomen för arbetslivet med målet att matchas mot
Utdragsbestyrkande
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extern arbetsplats.
Förslag till utbildningsplan biläggs tjänsteskrivelsen, förslag till ändringar i är markerade i gult
i texten.
Beslut
Revidering av utbildningsplanen för introduktionsprogrammen godkänns.
Expedieras till
Rektor för introduktionsprogrammen
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§ 77 2021.083 KUN

Plan för systematiskt kvalitetsarbete inom inom verksamhet utbildning
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kap. 3 § skollagen (2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska enligt 4 kap. 5 § inriktas på att de mål som finns för
utbildningen enligt skollag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Om det vid
uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i
verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas, 4 kap. 5 §.
Systematiskt kvalitetsarbete ska även genomföras på skolenhetsnivå, 4 kap. 3 §.
Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och elever.
Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs enligt föreskrifterna.
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan är att säkerställa och ge underlag
för utvecklingsåtgärder för att de nationella målen för utbildningen ska uppnås.
Huvudmannen ansvarar för att det vidtas åtgärder för förändring och förbättring när brister
synliggörs.
Den tidigare Utbildningsnämnden antog Plan systematiskt kvalitetsarbete för gymnasieskola,
gymnasiesärskola och vuxenutbildning 2014-06-10, UN § 35. Utbildningsnämnden
reviderade planen 2018-09-19, UN § 61.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 3 juni angett följande:
Förvaltningen har tagit fram förslag till ny plan för det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att
få en än tydligare systematik i arbetet och analysarbetet är i fokus. Planen beskriver den
struktur för det systematiska kvalitetsarbetet som ska tillämpas av både rektor och
huvudman. Analys av måluppfyllelse och resultat sker utifrån vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet vilken syftar till att utveckla utbildningen.
Vidare beskrivs kvalitetsarbete i styrkedjan samt skolchefs, rektors och lärares roll i det
systematiska kvalitetsarbetet. Förslag till Plan för det systematiska kvalitetsarbetet för
gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning bifogas tjänsteskrivelsen.
Planen kompletteras av Årsplanering systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskola och
gymnasiesärskola. Årsplaneringen beskriver aktiviteter inom huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete. Årsplanering revideras årligen i syfte att utveckla utbildningen. Förslag till
Årsplanering för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsår 2021/2022 bifogas
tjänsteskrivelsen.
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Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar Plan för det systematiska kvalitetsarbetet för
gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning.
Kultur- och utbildningsnämnden fastställer Årsplanering systematiskt kvalitetsarbete
gymnasieskola och gymnasiesärskola läsår 2021/2022.
Expedieras till
Alströmergymnasiet
Campus Alingsås
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§ 78 2021.180 KUN

Regiongemensam elevenkät 2021, GR-enkät
Ärendebeskrivning
Sedan 2011 genomförs GR-gemensamma enkäter till elever i grund- och gymnasieskolor.
2017 genomfördes för första gången en enkät vars frågor grundar sig på och är likalydande
som den elevenkät som Statens skolinspektion genomför vartannat år. Syftet med enkäten
är att få ett konkret underlag för hur elever uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.
Deltagande kommuner i den gymnasiegemensamma enkäten 2021 var Alingsås, Ale,
Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Undersökningen genomfördes
mellan 22 februari och 26 mars. Utfallet av GR- enkäten 2021 jämförs med 2019 resultat
förutom gymnasiesärskolan vars elever genomförde GR- enkäten även 2020. Förvaltningen
valde att inte genomföra GR- enkäten 2020 på resterande program då den i stora delar
innehåller liknande frågebatteri som Skolinspektionen använde vid sin tillsyn.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 31 maj angett följande:
GR-enkäten är en del av skolformernas systematiska kvalitetsarbete och resultatet används
som en del i skolans nylägesanalys, uppföljning och planering i den årliga
verksamhetsuppföljningen (UN § 35/2014). Resultaten kommer att analyseras på program-,
sektors- samt verksamhetsnivå. Enkätresultatet presenteras för Kultur- och
utbildningsnämnden vid sammanträdet juni 2021 och kommer även att diskuteras under ett
dialogmöte med nämnden under hösten i syfte att se över de åtgärder som krävs för kvalitet
och ökad måluppfyllelse.
288 elever av 364 möjliga i årskurs två har svarat på enkäten, vilket utgör en svarsfrekvens
om 79 % (jmf 2019 87,8%). Årets svarsfrekvens kan vara påverkad av lägre närvaro på
skolorna i samband med covid-19. 51 % av de svarande var flickor, 45 % pojkar och 3 %
annat/vill ej ange. Alströmergymnasiets genomsnittliga indexvärde har förbättrats på 11 av
16 områden, 1 av 16 har samma utfall och 4 av 16 har ett lägre utfall. Skolans fokus senaste
åren på förebyggande insatser i arbetet mot kränkande behandling och elevhälsa har
resulterat i högre indexvärden inom områdena. Det sammanlagda indexvärdet för elevernas
nöjdhet uppgår till 77 (jmf 2019, 74 av totalt 100). Vilket är högre än snittet i
Göteborgsregionen som uppgår till 75. Det finns skillnader i resultaten mellan olika sektorer
och program. Respektive rektor analyserar resultaten för respektive verksamhet som ett av
underlagen i det systematiska kvalitetsarbetet. Indexvärde för respektive frågeområde per
kön är en aspekt som kommer granskas. Dessutom kommer ett gemensamt fokusområde
väljas och prioriteras under nästa läsårs fortbildningsdagar.
På gymnasiesärskolan uppgår svarsfrekvensen till 79 % (jmf 2019 46,4). 38 % av de
svarande var flickor, 62 % pojkar. Alströmergymnasiets genomsnittliga indexvärde har
förbättrats på 5 av 7 områden, 2 av 7 har ett något lägre utfall. I resultatet framgår bland
annat att eleverna på gymnasiesärskolan upplever högre nöjdhet inom alla områden i
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jämförelse med index snittet inom Göteborgsregionen. Rektor analyserar resultaten som ett
av underlagen i det systematiska kvalitetsarbetet. Indexvärde för respektive frågeområde per
kön är en aspekt som kommer granskas. Dessutom kommer ett fokusområde väljas och
prioriteras under nästa läsårs fortbildningsdagar.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden tar del av elevenkätens resultat och lägger informationen till
handlingarna.
Expedieras till
Skolledning, verksamhet utbildning
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§ 79 2021.149 KUN

Svar på motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och
friluftsliv
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S) och Björn Wallin Salthammer (S)
lämnade den 9 december 2020 § 175 en motion om inrättande av arbetslag med fokus på
naturvård och friluftsliv. Kommunfullmäktige beslutade att motionen skulle lämnas till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari §
16 skicka ärendet till kultur- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
Motionärerna anger i sin motion följande:
Åtskilliga kommuner runtom i Sverige har, som en av sina arbetsmarknadsinsatser, inrättat
särskilda arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv. Dessa kommunala arbetslag utgörs
av personer som ingår i olika arbetsmarknadsåtgärder och de arbetar med alltifrån
strandstädning till skogsröjning och underhåll av naturreservat och vandringsleder.
Vidare anger motionärerna att liknande arbetslag tidigare fanns i Alingsås kommun. Man
röjde skog, iordningställde och underhöll kommunala vandringsleder och utförde dessutom
dagsverken för åtskilliga lokala föreningar. Flera av de elljusspår som finns runtom i
kommunen och hundratals av de båtbryggor som ligger utmed Säveån är verk av dessa
kommunala arbetslag.

Leif Hansson (S) m fl anger att arbetsmarknadsåtgärder av detta slag är att föredra framför
många andra och därför bör prioriteras. Ett handlett, varierat och inte minst meningsfullt
arbete utfört tillsammans med andra som ger deltagaren möjlighet att komma tillbaka till
rutiner och utveckla sina egna förmågor och sitt ansvarstagande.
Mot bakgrund av detta föreslår motionärerna att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig instans i uppdrag att
samordna ett inrättande av kommunala arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv.
Beredning
Förvaltningen lämnar i skrivelse den 25 maj följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämndens Arbetsmarknadsenhet samordnar kommunens
arbetsmarknadsinsatser och har som främsta uppdrag att på olika sätt stötta
kommuninvånare som är arbetslösa till hållbar egen försörjning. Inom ramen för detta
uppdrag erbjuder verksamheten bland annat individer stöd i att hitta praktik eller arbete.

Utdragsbestyrkande

17

Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-06-15

Arbetsmarknadsenheten skapar inte egna arbetstillfällen utan kan utgöra ett stöd för parterna
i processen fram till arbete eller praktik. Det betyder att enheten kan vara en länk mellan
individ och en arbetsgivare. Förvaltningen bedömer exempelvis att arbetsmarknadsinsatsen
extratjänster skulle kunna utgöra en form av insats där ett arbetslag med fokus och friluftsliv
kan inrättas. En extratjänst är ett jobb hos en arbetsgivare inom välfärden, offentlig, kulturell
eller ideell sektor. Utöver detta finns det andra typer av arbetsmarknadsanställningar som
företag och civilsamhället kan nyttja. Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområden ryms
dock inte inom de fokusområden inom naturvård och friluftsliv som motionärerna anger in sin
motion och kan därmed inte skapa extratjänster inom dessa områden. Sammanfattningsvis
gör förvaltningen bedömningen att idén med inrättande av arbetslag inom naturvård och
friluftsliv inte kan tillskapas inom kultur- och utbildningsnämndens regi men kan däremot
samverka kring innehållet och individer med samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och anser
därmed att motionen är besvarad.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 80 2021.154 KUN

Organisation kultur- och utbildningsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Inom förvaltningen finns idag en administrativ chefsfunktion som är knuten till verksamhet
utbildning. Funktionens arbete omfattar också frågor utanför utbildningsområdet mot
bakgrund av detta föreslår förvaltningen att funktionen organisatoriskt flyttas och övergår till
en förvaltningsövergripande funktion. Flytten möjliggör en ökad effektivitet i samordningen
avseende administrativa processer som rör samtliga verksamheter i förvaltningen.
Administrativa frågor av utbildningsspecifik karaktär föreslås dock att i huvudsak kvarstå i
nuvarande form.
Övriga förändringar gällande sektorer inom verksamhet utbildning tillika chefsled har tidigare
beslutats vid nämndsammanträdet 19 maj § 62.
Även enhetschef för övriga anläggningar har sedan tidigare beslutad organisation inrättats
då verksamhetschef för anläggningar och fritid numera leder arbetet vid Nolhagaparkbad.
Beslut
Förvaltningens förslag avseende organisatorisk tillhörhet för den administrativa
chefsfunktionen godkänns.
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§ 81 2021.177 KUN

Revidering av reglemente för ungdomsfullmäktige
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Alingsås kommun beslutade den 25 maj 2011, § 65 om ett
ungdomsfullmäktige i Alingsås, med tillhörande reglemente och organisation. Syftet med
ungdomsfullmäktige var och är att ge ungdomar verktyg och förståelse för att delta i
demokratiska processer. Sedan dessa har reglementet och dokument avseende
ungdomsfullmäktiges organisation reviderats i kommunfullmäktige den 28 mars 2018 § 60.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har huvudansvaret för ungdomsfullmäktige i nära
samarbete med kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden.
Det finns ett behov av att revidera reglementet och ungdomsfullmäktiges organisation.
Kultur- och utbildningsnämnden har tillsammans med barn- och ungdomsnämnden mottagit
remiss från kommunledningskontoret med förslag på revidering av reglementet och
organisationen som nämnderna nu ska yttra sig över.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 25 maj angett följande.
Förvaltningen har i samverkan med ungdomsrådet varit med i framtagandet av förslag till nytt
reglemente och organisation. Förslaget innebär förändringar och de som föreslås innebär
bland annat att:
 Det blir tydligare vem som ansvarar för olika delar av ungdomsfullmäktige, så som
exempelvis rekrytering av elever på kommunens grundskolor.
 Det tydliggör att politiker och tjänstemän bör bjudas in eller bjuda in sig själva
kontinuerligt till ungdomsrådet, för att få igång ett samspel mellan dessa instanser.
 Det läggs till ett ytterligare ungdomsfullmäktige i samband med den utbildningsdag
som hålls i slutet av september, där ungdomsrådet väljs.
 Det införs ett längre tidsintervall mellan ärendeinlämning och beslut i
ungdomsfullmäktige. Detta så att ärendena ska kunna beredas på ett korrekt sätt.
Sammantaget medför ändringarna att det skapas en tydligare struktur och arbetsordning för
ungdomsfullmäktige, med tydligare kopplingar till övrig förvaltningar och politik, vilket i sin tur
ska leda till en ökad demokrati och medbestämmande för ungdomarna. Med ändringarna vill
man lyfta fram att ungdomsfullmäktige kan utgöra en värdefull remissinstans för politiker och
tjänstepersoner.
Utöver detta anser förvaltningen att det nya reglementet bör träda i kraft från årsskiftet
2021/2022.
Beslut
Förvaltningens yttrande godkänns och översänds till kommunledningskontoret.
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Expedieras till
Kommunledningskontoret, kommunstyrelsen.
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§ 82 2021.078 KUN

Potatisfestivalen 2021
Ärendebeskrivning
Potatisfestivalen, som har genomförts under 39 år i Alingsås, brukar äga rum under en helg i
juni varje år. 2020-års upplaga av Potatisfestivalen skulle ha genomförts under en helg i juni
och då 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 till slut kultur- och utbildningsnämnden (KUN 202006-16 § 56) att helt ställa in förra årets upplaga av Potatisfestivalen.
Pandemin pågår alltjämt och regeringen och Folkhälsomyndigheten har infört restriktioner
och rekommendationer för att komma till rätta med smittspridningen. Mot bakgrund av detta
beslutade kultur- och utbildningsnämnden (KUN § 33 2021-03-17) att inte genomföra årets
publika festival i juni med anledning av riskerna för smittspridning.
Vid samman tillfälle beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om
Potatisfestivalen istället kunde genomföras under månadsskiftet augusti/september om
risken för smittspridning vid denna tidpunkt har minskat avsevärt. Ett slutgiltigt beslut om
Potatisfestivalens genomförande i månadsskiftet augusti/september skulle enligt nämndens
beslut fastställas vid nämndens sammanträde den 15 juni.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 27 maj angett följande.
Smittspridningen i samhället är fortfarande hög. Förvaltningen bedömer därmed att en
Potatisfestival inte heller kan genomföras under månadsskiftet augusti/september och att
årets upplaga av festivalen därmed ska ställas in. De flesta planerade festivalerna runt om i
Sverige har ställts in av samma anledning även om det finns exempel på arrangörer som
väljer att genomföra vissa festivalpunkter digitalt.
Förvaltningen planerar istället för att genomföra Potatisfestival nästa år 2022 och således fira
40-års jubileet då.
Beslut
Potatisfestivalen 2021 ställs in och genomförs som planerat 2022.
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§ 83 2021.182 KUN

Lokalförsörjningsplan 2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten för år 2008 att anslå medel till
kommunstyrelsen för att kunna påbörja ett strategiskt lokalförsörjningsarbete och upprätta en
samordnad lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. En lokalförsörjningsplan ska
ge en översikt och vara ett instrument för planering, samordning och effektivisering.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 2 juni angett följande.
Uppdraget att upprätta en lokalförsörjningsplan omfattar samtliga lokaler där kommunala
verksamheter är hyresgäster och bedriver verksamhet. Kultur- och utbildningsförvaltningens
lokalförsörjningsplan ingår som en del i kommunens lokalförsörjningsplan. Planen beskriver
nuvarande lokalbestånd och en analys av framtida behov har gjorts utifrån en
omvärldsanalys. Detta för att så effektivt som möjligt möta volymökningar och utifrån de
ekonomiska förutsättningar som föreligger.
Lokalförsörjningsplanen revideras årligen och ligger till grund för beslut om utveckling och
förändring gällande lokalförsörjning i kommunen.
Kultur- och utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan är bilagd tjänsteskrivelsen.
Beslut
Lokalförsörjningsplanen godkänns.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 84 2020.299 KUN

Drogpolicy för Alströmergymnasiet och gymnasiesärskolan
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden antog Drogpolicy för Alströmergymnasiet och
gymnasiesärskolan den 24 februari 2021, KUN § 4. Drogpolicyn innehåller bland annat en
beskrivning av delar av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som bedrivs.
Den 19 maj beslutade nämnden att säga upp avtal om tjänsteköp av det drogförebyggande
arbetet, KUN § 63. Med anledning av detta beslut behöver antagen drogpolicy revideras.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 28 maj angett följande.
I den antagna drogpolicyn anges bland annat följande gällande hälsofrämjande och
förebyggande insatser:
”Vårdnadshavares engagemang, stöd och kunskap är viktigt för elevens allsidiga utveckling
och har en förebyggande effekt. I samband med föräldramöte i åk 1 ges information om hur
hem och skola tillsammans kan arbeta för elevens bästa. Föreläsning av kommunens
drogförebyggare anordnas varje år i samband med föräldramöte för åk 1. Resultatet från den
årliga Drogvaneundersökningen presenteras.”
Med anledning av nämndens beslut om att säga upp avtal om tjänsteköp av det
drogförebyggande arbetet föreslår förvaltningen att antagen drogpolicy revideras genom att
ovan angivna stycke i Drogpolicy för Alströmergymnasiet och gymnasiesärskolan ändras och
anger följande:
”Vårdnadshavares engagemang, stöd och kunskap är viktigt för elevens allsidiga utveckling
och har en förebyggande effekt. I samband med föräldramöte i åk 1 ska information och
utbildningsinsatser genomföras om hur hem och skola tillsammans kan arbeta för elevens
bästa.”
Förslag till reviderad drogpolicy biläggs denna tjänsteskrivelse.
Ett enigt arbetsutskott lämnade ett ändringsyrkande till förvaltningens förslag till ändring med
följande lydelse (2021-06-09, § 63):
"I samband med föräldramöte i åk 1 ansvarar rektor och elevhälsoteam för information om
skolans drogpolicy och hur utbildningsinsatser kommer att genomföras i samverkan med
polis samt hur hem och skola tillsammans kan arbeta för elevens bästa."
Utöver detta lämnade ett enigt arbetsutskott följande förslag till tillägg i drogpolicyn:
"All personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling om substanskännedom, drogtecken
och ungas droganvändning förslagsvis i samverkan med polis eller annan expertis."
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"I samarbete med polisen genomförs sökning med narkotikahundar i skolans lokaler i syfte
att säkerställa en narkotikafri miljö."
Arbetsutskottet vill till nämndens beslut föra följande anteckning till protokollet:
"Det drogförebyggande arbetet bör förstärkas utifrån ett kommunövergripande perspektiv och
kopplas till Brottsförebyggande rådets arbete på initiativ utav kommunstyrelsen."
Beslut
Revideringen av Drogpolicy för Alströmergymnasiet godkänns med tillägg som anges ovan.
Protokollsanteckning
Det drogförebyggande arbetet bör förstärkas utifrån ett kommunövergripande perspektiv och
kopplas till Brottsförebyggande rådets arbete på initiativ utav kommunstyrelsen.
Expedieras till
Alströmergymnasiet
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§ 85 2021.179 KUN

Revidering av dokumenthanteringsplan
Ärendebeskrivning
Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) bildas en myndighets arkiv av allmänna handlingarn från
myndigheternas verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 12 §
tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som myndigheten beslutar ska tas om hand för
arkivering.
Enligt Alingsås kommuns arkivreglemente § 6 (KF 2020-05-27 § 51) ska varje nämnd
(myndighet) upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar
och hur dessa ska hanteras. Dokumenthanteringsplanen anger om handlingar ska bevaras
eller gallras och om när de ska överlämnas till arkivmyndigheten (kommunstyrelsen).
Arkivmyndigheten kan besluta om hur generella handlingstyper ska hanteras. Dessa
redovisas i kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.
Den 16 december § 104 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att godkänna en ny
dokumenthanteringsplan för sina verksamheter.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 25 maj angett följande.
Planen ska gås igenom fortlöpande, minst en gång om året och revideras vid behov. Mot
bakgrund av detta föreslår förvaltningen följande förändringar:
Anmälan från arbetsgivare om mottagande av praoelev, e-tjänst
Bosättningsunderlag från Migrationsverket
Kopia på hyreskontrakt och borgensförbindelse
Ansökan om stipendium
Beslut om utdelning
Meddelande till sökande om beviljat stipendium eller ej
Beslut
Revidering av dokumenthanteringsplanen godkänns.
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§ 86 2021.196 KUN

Investering Campus Alingsås
Ärendebeskrivning
Vid Campus Alingsås samlar kultur- och utbildningsnämnden all utbildning som vänder sig till
vuxna. Utöver denna verksamhet återfinns även Integrationsavdelningen och delar av
arbetsmarknadsenhetens verksamhet i lokalerna. I syfte att modernisera lokalerna ytterligare
samt göra dem än mer attraktiva och tidsenliga bedömer förvaltningen att investeringsmedel
bör avsättas för detta ändamål. En reception och mottagning som är tillgänglig och en form
av vägledningscentrum föreslås inrättas för att utveckla samverkan mot elever och brukare.
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att investeringsmedel om 500 000 kronor bör
avsättas till renovering av lokalerna vid Campus Alingsås. Investeringarna överstiger
400 000 kronor vilket innebär att kultur- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om detta
belopp i enlighet med nämndens delegationsordning.
Beslut
Investeringsmedel om 500 000 kr avsätts för renovering och utveckling av Campus Alingsås
lokaler.
Expedieras till
Verksamhetschef utbildning, rektor Campus Alingsås, Verksamhetschef för Integration och
arbetsmarknad.
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§ 87 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

Förvaltningschef 2021.020 KUN

Studieförbundet
Vuxenskolan

Bidragstyp

Projektbidrag

Förvaltningschef 2021.020 KUN Alingsås IF

Projektbidrag

Erska-Stora
Mellbys
Förvaltningschef 2021.020 KUN Blåbandsförening
med Gräfsnäs
ideella förening

Projektbidrag

Förvaltningschef 2021.020 KUN OK Skogshjortarna Projektbidrag

Ändamål, beviljat
bidrag
Sommarlovs-basket
ungdomar 12-19 år
22 100 kr
Sommarfotbollsskola
7-13 år
35 000 kr
Sommarlovsaktiviteter
i Gräfsnäs slottspark
10 800 kr
Sommarlovsaktiviteter
9-14 år
18 000 kr

Förvaltningschef 2021.020 KUN

Alingsås Vårgårda
Projektbidrag
discgolf

Sommarlovsaktiviteter
7-19 år
18 000 kr

Förvaltningschef 2021.020 KUN

Alingsås JuJutsuklubb

Sommarlovsaktiviteter
7-19 år
20 000 kr

Förvaltningschef 2021.020 KUN

Equmenia
Projektbidrag
Långaredsbyggden

Projektbidrag

Sommarlovsaktiviteter
13-19 år
8 000 kr
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Förvaltningschef 2021.020 KUN

Simklubben
Alingsås

Projektbidrag

Förvaltningschef 2021.020 KUN

Alingsås IF
gymnastik

Projektbidrag

Förvaltningschef 2021.020 KUN

Alingsås Kvinnliga
Projektbidrag
Idrottsklubb

Förvaltningschef 2021.020 KUN

Studieförbundet
vuxenskolan

Sommarlovsaktiviteter
7-12 år
13 000 kr
Sommarlovsaktiviteter
7-13 år
28 000 kr
Sommarfotbollsskola
flickor 7-12 år
15 000 kr

Stödpaket till
Alingsås
Sommarlovsaktiviteter
föreningsliv för funktionsvarierade
hälsofrämjande 41 100 kr
insatser

Stödpaket till
Alingsås
Förvaltningschef 2021.020 KUN Alingsås Fältklubb föreningsliv - Sommarträning
hälsofrämjande 5 100 kr
insatser
Norsesund konst
Förvaltningschef 2021.020 KUN
och kultur

Projektbidrag

Norsesunds konst
och kulturfestival
2021
21 400 kr

Beslut om attestförteckning (C.1 i delegationsordningen)
Tillförordnad förvaltningschef sommaren 2021, 2021.050 KUN - 005
Beslut om investeringar (A.15 i delegationsordningen)
Lokaler Alströmergymnasiet, 2021.164.630 KUN -005
Gräfsnäsparken 2021.050.500 KUN - 004
Utsiktstorn 2021.050.500 KUN - 005
A7 Yttrande med anledning av överklagan av antagningsbeslut 2021.176.640 KUN -002
A9 Beslut om skolfond, 2021.163 KUN - 001
Anmälan av delegationsbeslut verksamhet utbildning
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G 33 i delegationsordningen 2021.049 KUN -012-013
D2 i delegationsordningen 2021.049. KUN- 011
Anmälan av delegationsbeslut verksamhetschef Anläggning och fritid
A 23 i delegationsordningen 2021.197 KUN - 001
Beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.
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§ 88 2021.062 KUN

Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
- Beslut med anledning av förändrade rekommendationer gällande utbildning för vuxna,
2021.189.640 KUN -001
- Information om bad- och simundervisning på Nolhaga Parkbad- BOU, 2021.188.500 KUN001
- Tillämpning av nya urvalsregler inom komvux, information från Göteborgsregionen 202106-11
Beslut
Meddelanden läggs till handlingarna.
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