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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-10-20

§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106
§ 107
§ 108
§ 109
§ 110
§ 111
§ 112

Information från förvaltningen
Uppföljning av distans- och fjärrundervisningens påverkan på måluppfyllelse
och hälsa
Uppföljning av inkomna klagomål kvartal 3 verksamhet utbildning
Ansökan om återcertifiering av nationell idrottsutbildning (NIU) gällande
fotboll och handboll
Uppföljning måluppfyllelse, trygghet, studiero och likabehandling
Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsår
2021/2021
Yttrande med anledning av grundläggande granskning 2021
Uppföljning av Alingsås kommuns biblioteksplan 2021
Sammanträdestider för kultur- och utbildningsnämnden 2022
Samarbetsavtal mellan Alingsås kommun och Vårgårda kommun avseende
drifttekniker
Återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och utbildningsnämnden
Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden
Övriga frågor
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-10-20

§ 100

Information från förvaltningen
A/ Utredning kränkande behandling av elev sektor 3 Dnr 2021.277.632 KUN
Utredning kränkande behandling av elev sektor 5 Dnr 2021.279.632 KUN
Avstängning av elev beslut av rektor Dnr 2021.286.632 KUN
B/ Uppföljning kommunala aktivitetsansvaret
Januari februari mars april maj juni juli augusti september Oktober
I sysselsättning

88

87

79

74

70 67 70 64

64

65

Vägledande samtal/enskilt
42
stöd/uppfölj.

45

37

38

33 37 44 96

103

82

Aktivitet och/eller praktik
genom "din väg"

15

18

21

19 18 16 16

22

20

15

C/ Ny ishall, aktuellt läge
D/ Bibliotek och fritidsgårdsverksamhet i Ingared, aktuellt läge
E/ Risk- och väsentlighetsanalys 10 november - förstärkt arbetsutskott
F/ Arbetsförmedlingens förändrade arbetssätt, påverkan på AME
G/ Certifiering av restaurang- och livsmedelsprogrammet
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Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-10-20

§ 101 2021.082 KUN

Uppföljning av distans- och fjärrundervisningens påverkan på
måluppfyllelse och hälsa
Ärendebeskrivning
Coronapandemin har medfört att Alströmergymnasiet har bedrivit distans- och
fjärrundervisning under stora delar av 2020 samt under våren 2021. Kultur- och
utbildningsnämnden har identifierat dessa undervisningsformer som en risk vilken kan
påverka måluppfyllelsen och hälsan hos eleverna. Nämnden har därför fört in risken i sin
årliga internkontrollplan (KUN 2020-12-16 § 98). Enligt internkontrollplanen ska nämnden få
uppföljning i ärendet vid nämndsammanträdena i mars och oktober. En första uppföljning
skedde vid nämndens sammanträde den 17 mars (KUN § 32).
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 7 oktober angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen presenterar i separat bilaga, daterad den 7 oktober, vilka
insatser som genomförts sedan mars månads uppföljning. Vidare lämnas information om hur
skolledningen vid Alströmergymnasiet arbetar vidare med frågan om hälsa och
måluppfyllelse under nuvarande läsår.
Uppföljningen visar även att andelen godkänd betyg för elever i åk 1-3 under
låsårsperioderna 2018/2019-2020/2021 har ökat med 2 % och att den genomsnittliga
betygspoängen ligger något högre läsåret 2020/2021 jämfört med läsåret före pandemin. För
elever i de yrkesförberedande programmen har andelen godkänd betyg ökat med 4,6%
mellan läsåren 2018/2019 och 2020/2021 och under samma period har betygspoängen ökat
något.
Beslut
Uppföljningen godkänns.
Expedieras till
Skolchef

Utdragsbestyrkande
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§ 102 2021.110 KUN

Uppföljning av inkomna klagomål kvartal 3 verksamhet utbildning
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen ska varje kvartal redogöra för och återrapportera
inkomna klagomål inom verksamhet utbildning till skolhuvudmannen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 oktober angett följande:
Sammanställning av inkomna klagomål har skett avseende kvartal tre och visar att de tio
klagomål och synpunkter som inkommit under perioden till största rör orsaker kopplade till
pandemin.
Ytterligare information lämnas i rapport daterad 2021-10-05 som biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Uppföljningen godkänns.
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Kultur- och
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§ 103 2021.273 KUN

Ansökan om återcertifiering av nationell idrottsutbildning (NIU) gällande
fotboll och handboll
Ärendebeskrivning
Sedan 2010 anordnar Alströmergymnasiet nationell idrottsutbildning (NIU) i handboll och
fotboll. Var fjärde år måste en återcertifiering ske med ansökan till Skolverket och de berörda
specialidrottsförbunden. Nämnden har därför att ta ställning till huruvida kultur- och
utbildningsförvaltningen ska ansöka hos specialidrottsförbunden samt Skolverket om
nycertifiering gällande NIU inom handboll och fotboll.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 1 oktober angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till att ansöka om nycertifiering gällande
NIU handboll och fotboll för ytterligare en fyraårsperiod. På Alströmergymnasiet kommer NIU
erbjudas via fem nationella program (tre högskoleförberedande och två yrkesförberedande
program). Detta medför att de elever som är intresserade av NIU har möjlighet att kombinera
en idrottssatsning med en gymnasieutbildning. För att få studera på NIU behöver den
presumtiva eleven uppvisa talang och färdigheter i sin idrott men även bedömas klara av en
gymnasieutbildning. NIU bidrar till att möjliggöra för enskild elev att utöva och förkovra sig
inom sin idrott och samtidigt erhålla en gymnasieexamen.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har idag ett nära samarbete med Alingsås
Handbollsklubb och ett flertal lokala fotbollsföreningar så som Alingsås IF, Holmalunds IF,
Gerdskens BK, Alingsås FC samt Alingsås KIK. Samtliga instruktörer är anställda av
Alströmergymnasiet. Idrottsklubbarna bidrar med tränare efter skoltid.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner att förvaltningen ansöker hos Skolverket,
Svenska handbollsförbundet samt Svenska fotbollsförbundet om nycertifiering av nationell
idrottsutbildning vid Alströmergymnasiet.
Expedieras till
Svenska handbollsförbundet
Svenska fotbollsförbundet
Skolverket

Utdragsbestyrkande
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§ 104 2021.276 KUN

Uppföljning måluppfyllelse, trygghet, studiero och likabehandling
Ärendebeskrivning
Enligt den av nämnden beslutade Årsplanering systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskola
och gymnasiesärskola (KUN § 77) ska nämnden i oktober informeras om de
skolövergripande trenderna inom områdena måluppfyllelse, trygghet, studiero och
likabehandling samt skolenheternas särskilda fokus enligt budget.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 oktober angett följande:
Läsåret 2021/2022 inleddes med den goda starten-aktiviteter i alla årskurser och klasser.
Uppföljningen av den goda starten visar på goda effekter. De flesta elever upplever att det
är skönt och tryggt att vara tillbaka i skolan och ha närundervisning. Skolenheterna har
upprättat Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt
huvudmannens riktlinjer.
Utvecklingssamtal för elever i åk 1 pågår i skrivande stund. Utvecklingssamtal för elever i åk
2 och 3 sker inom kort. Först efter genomförda utvecklingssamtal kan trenden för
måluppfyllelse analyseras. Avvikelser från föregående läsår kan inte skönjas i dagsläget.
Rektorerna har i sina SKA-rapporter satt läsårets mål utifrån sina sektorers
utvecklingsbehov. Det finns dels gemensamma mål för hela Alströmergymnasiet och dels de
sektors- och programvisa mål.
Bifogat denna tjänsteskrivelse finns sammanfattning av pågående arbete med respektive
sektors särskilda mål enligt budget.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av måluppfyllelse, trygghet, studiero
och likabehandling samt skolenheternas särskilda fokus enligt budget.
Expedieras till
Alströmergymnasiet
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§ 105 2021.267 KUN

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling läsår
2021/2021
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 23 april 2019 (KUN § 53) om en rutin och
riktlinje i arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det är utifrån
denna rutin som planerna läggs fram för nämnden.
Alla skolor i Sverige är enligt 6 kap 6 § skollagen (2010:800) skyldiga att bedriva ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever. Vidare ska
huvudmannen enligt 6 kap 8 § skollagen se till att det årligen upprättas en plan med en
översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling
av elever. Enligt 3 kap 16 § diskrimineringslagen (2008:567) är alla utbildningsanordnare
skyldiga att dokumentera arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga och främja arbetet att
motverka diskriminering.
Enligt nämndens riktlinje och rutin ska varje skolenhet årligen upprätta en plan mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver det främjande arbetet,
hur kartläggning och analys sker samt vilka förebyggande åtgärder som utifrån detta
iscensätts. Arbetet ska utvärderas i samband med att ny plan upprättas följande år.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 28 september angett följande:
Samtliga skolenheter har upprättat plan enligt nämndens riktlinje och rutin.
Skolenheterna vid Alströmergymnasiets planer mot diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling består av en allmän del kring lagstiftning och värdegrund, beskrivning
av arbetet med aktiva åtgärder, utvärdering av föregående läsårs arbete och planerade
åtgärder för nuvarande läsår. Sist återfinns rutin för hantering vid misstanke om
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Varje sektor har utvärderat föregående års arbete. På grund av pandemin har flera av de
åtgärder som planerades inte kunnat genomföras, eller har genomförts på annat sätt. Varje
sektor har även dokumenterat de åtgärder som ska genomföras under detta läsår.
Gemensamt är fokus på ”Den goda starten” och andra gemensamhetsskapande aktiviteter
samt att i undervisningen och på mentorstid diskutera planens innehåll och andra
värdeskapande aktiviteter. Aktiviteter kopplade till barnkonventionen och barnrättsperspektiv
samt frågor om nätetik är prioriterade på flera skolenheter. Vid flera sektorer lyfts vikten av
att arbeta med frågorna på ett sådan sätt att det vävs in i den ordinarie undervisningen, för
att inte ses som ett separat spår på mentorstid.
Under läsåret 2020/2021 inkom sex anmälningar om kränkande behandling vid
Alströmergymnasiet, två anmälningar vid sektor 4 och fyra anmälningar vid sektor 3. Flertalet
anmälda händelser har skett på nätet. Enligt GR-enkäten upplever elever vid sektor 3 i hög
grad att vuxna reagerar vid kränkande behandling.
Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen bedömer att utvärdering av arbetet läsår 2020/2021 och de åtgärder som
planeras för läsår 2021/2022 är adekvata.
Sektorernas respektive plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
bifogas tjänsteskrivelsen.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av Alströmergymnasiets arbete mot
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
Expedieras till
Alströmergymnasiet
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§ 106 2021.227 KUN

Yttrande med anledning av grundläggande granskning 2021
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Alingsås kommun genomför varje år en grundläggande
granskning av styrelse och nämnder. KPMG genomför den grundläggande granskningen på
uppdrag av de förtroendevalda revisorerna där centrala styrning- och ledningsfrågor
avseende verksamhet, ekonomi och intern kontroll står i fokus.
Inför denna granskning har KPMG skickat ut en enkät som nämnderna ska besvara.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 oktober angett följande.
Förvaltningen har upprättat ett förslag på svar av enkäten samt lämnat kommentarer med
tillhörande bilagor. Enkätsvaren biläggs tjänsteskrivelsen.
Enkätfrågorna rör områdena:





Mål och måluppfyllese
Ekonomistyrning
Intern kontroll
Framtida utmaningar på kort och lång sikt

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till svar till revisorerna med
anledning av grundläggande granskning 2021.
Expedieras till
Kommunens revisorer, Viktoria Bernstam KPMG

Utdragsbestyrkande
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§ 107 2021.262 KUN

Uppföljning av Alingsås kommuns biblioteksplan 2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2019 § 34 ”Biblioteksplan 2019-2022 för Alingsås
kommun”. Biblioteksplanen presenterar biblioteksverksamheten i Alingsås kommun och är
ett strategiskt dokument som anger riktningen för de fokusområden som biblioteken ska att
arbeta med under fyraårsperioden 2019-2022. Uppföljning av biblioteksplanen sker
kontinuerligt och ska följas upp i de biblioteksansvariga nämnderna kultur- och
utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i oktober varje år.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 22 september angett följande
Enligt biblioteksplanen ska biblioteken i Alingsås arbete med följande fokusområden:
 Tillgänglighet
 Brett utbud samt fokus på barn och unga
 Stöd i ett livslångt lärande
 Rätten till ett språk
 Skolbiblioteken - en pedagogisk resurs
Under 2021 har kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen
arbetat med att implementera biblioteksplanen men den rådande pandemin har påverkat
detta arbetet. Under årets första månader hade biblioteket till följd av pandemin en minskad
fysisk tillgänglighet och flera smittskyddsåtgärder infördes. Också delar av
bibliotekssamverkan mellan kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och
ungdomsförvaltningen påverkades. Under året har förvaltningarna haft två digitala träffar
med biblioteksrådet vars syfte är att utveckla samordningen av biblioteksverksamheten i
kommunen.
Uppföljning av biblioteksplanens fokusområden sker i separat skrivelse daterad den 20
september.
Beslut
Uppföljning av biblioteksplanen godkänns.
Expedieras till
Barn- och ungdomsnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 108 2021.275 KUN

Sammanträdestider för kultur- och utbildningsnämnden 2022
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om sammanträdesdagar 2022 för
nämnden och dess arbetsutskott. Förvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar
och tider för 2022 enligt följande.
Arbetsutskott kl 15

Kultur- och utbildningsnämnd kl 15

9 februari

21 februari (måndag

9 mars

16 mars

6 april

20 april

11 maj

18 maj

8 juni

14 juni (tisdag)

14 september

21 september

5 oktober

12 oktober

9 november

16 november

7 december

13 december (tisdag)

Arbetsutskottets och nämndens sammanträden infaller vanligen under onsdagar. I vissa fall
infaller sammanträdestiderna andra dagar. Detta beror på att nämnderna i vissa
beslutsärenden ska tillgodose kommunstyrelsen inlämningstider. Vid förslag av
sammanträdestider har även kommunfullmäktiges sammanträdesdatum tagits i beaktande.
Beslut
Sammanträdestiderna godkänns.
Expedieras till
Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande
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§ 109 2021.280 KUN

Samarbetsavtal mellan Alingsås kommun och Vårgårda kommun
avseende drifttekniker
Ärendebeskrivning
Alingsås kommun har genom kultur- och utbildningsförvaltningen förhyrt Vårgårda kommuns
Puahall under juni till och med september 2021. Detta för att bedriva den verksamhet som
inte har varit möjlig att utföra i Alingsås till följd av att Nolhalla ishall i Alingsås kommun varit
utlånad till Västra Götalandsregionen för att genomföra allmän vaccinering. Kultur- och
utbildningsförvaltningens personal har under sommarperioden ansvarat för tekniken i
Puahallen.
Vårgårda kommun har inkommit med förfrågan om kultur- och utbildningsförvaltningen vill
ingå ett samarbete avseende teknikdrift av Puahallen och Vårgårda simhall.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 12 oktober angett följande:
Förvaltningen ställer sig positiv till förfrågan från Vårgårda kommun. Under perioden juniseptember har förvaltningen bedrivit verksamhet i Puahallen med goda resultat.
Förvaltningen har därutöver kompetens avseende drift av simanläggningar. En samverkan
mellan parterna ger förvaltningen en ökad flexibilitet i den egna verksamheten som leder till
en högre effektivitet i driftutförandet av anläggningarna. Genom att delvis dela på
kostnaderna för drifttekniker mellan kommunerna ökar möjligheten att bibehålla
spetskompetens och utveckla kunskapen inom sakområdet över tid. Detta gynnar i slutändan
besökare i ishalls- och simanläggningar i så väl Vårgårda som i Alingsås.
Parternas åtaganden regleras i särskilt avtal. Detta avtal börjar gälla från dess att samtliga
parter fått erforderliga beslut från respektive organisation och fram till den 31 december
2024. Avtalet har nio månaders uppsägningstid.
Beslut
Samarbetsavtalet mellan Alingsås kommun och Vårgårda kommun godkänns.
Förvaltningschefen får i uppdrag att ingå avtal med Vårgårda kommun.
Expedieras till
Vårgårda kommun
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§ 110 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)
57 fattade beslut se separat bilaga daterad 2021-10-15
Avge yttrande vi överklagat beslut (E 7 i delegationsordningen)
Komplettering och svar, 2021.247.632 005 KUN
Revidering av attestlista (C.1 i delegationsordningen), 2021.017 KUN – 007
Revidering av attestlista (C.1 i delegationsordningen), 2021.050 KUN – 010
Beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.
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§ 111 2021.062 KUN

Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Utbetalning av försörjningsstöd till mottagna flyktingar i Alingsås kommun perioden juli september 2021, 2021.135 KUN – 003
Svar på motion om insatser för ökad kunskap om antisemitism och
rasism i Alingsås skolor, KF 2021-09-29 § 174
- Revidering av ungdomsfullmäktiges reglemente, 2021-09-29 § 2021-09-29 § 178 – 006007
- Fördelning arbetsmiljöuppgifter nämnd till förvaltningschef, avtal undertecknat av
ordförande och förvaltningschef, 2019.008.500 KUN - 032
Beslut
Meddelandet läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 112

Övriga frågor


Elof Dimenäs (L) informerar om ett möte som han och andra förtroendevalda deltagit
på avseende Teknikcollege. Även tjänstepersoner från förvaltningen deltog på detta
möte.
Ordföranden informerar om att detta lyfts vid kommande presidieträff.



Jan Gustavsson (V) informerar om att ungdomsfullmäktige äger rum 29 oktober.

Utdragsbestyrkande

