Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för kultur, fritid, turism och evenemang
Tid:

2019-10-16, kl. 14:00

Plats:

Lokalen Stampen vån två, Utbildningens hus, Östra Ringgatan 16
Ett förstärkt arbetsutskott äger rum före det ordinarie arbetsutskottet. Det
förstärkta arbetsutskottet äger rum kl 12.30-14.00, se separat dagordning
och kallelse till detta.

Anne Gunnevik (L),
Ordförande

Pernilla Melin,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Återrapportering av uppdrag avseende fordon- och
transportprogrammet, 2019.313 KUN

2.

Revidering av delegationsordning, 2019.001 KUN

3.

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd vid
integrationsavdelningen, 2019.346 KUN

4.

Organisation kultur-och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019.002
KUN

5.

Val till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-2022,
2019.003 KUN

6.

Avsiktsförklaring samarbete nordiska vänorter 2020-2022, 2019.340
KUN

7.

Ekonomisk uppföljning per månad (handlingar vid sammanträdet),
2019.206 KUN

8.

Frånvarouppföljning Alströmergymnasiet, 2019.349 KUN
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9.

Kunskapsuppföljning Alströmergymnasiet 2018/2019, 2019.345 KUN

10.

Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kalenderåret 2020, 2019.344 KUN

11.

Återrapportering handlingsplan Arbetsmarknadsenheten (AME),
2019.175 KUN

12.

Kulturpris och kulturstipendium Alstroemeria, 2019.342 KUN

13.

Uppföljning av biblioteksplanen 2019 (handlingar vid sammanträdet),
2019.341 KUN
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Återrapportering av uppdrag
avseende fordon- och
transportprogrammet
1
2019.313 KUN

Sida 3 av 73

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-11

Kultur- och utbildningsnämnden

Dennis Pavlovic

2019.313 KUN

Återrapportering av uppdrag avseende fordons- och
transportprogrammet
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen fick den 24 september i uppdrag av Kultur- och
utbildningsnämnden § 103 att ta fram en rapport som genomlyser fordonstekniskt program
vars huvudman är Alingsås Yrkesgymnasium AB.

Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att:







undersöka förutsättningar för kultur- och utbildningsförvaltningen, Alingsås, att driva
fordonstekniskt program,
undersöka söktryck kopplat till utbildningsplatser inom GR när det gäller
fordonstekniskt program,
undersöka tillgången på behöriga lärare i karaktärsämnen och kärnämnen,
ge konsekvensbeskrivning om vad alternativen är för dessa ungdomar om detta
program inte erbjuds lokalt,
undersöka de ekonomiska förutsättningarna för att överta och driva programmet,
undersöka hur en samverkan med företagen kan etableras, utvecklas och stärka
förutsättningar att driva programmet.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har utifrån kultur- och utbildningsnämndens uppdrag genomfört en analys av
Alingsås Yrkesgymnasium AB (AYG) och de förutsättningar som framträder utifrån de
underlag som finns tillgängliga.
Förvaltningen anser utifrån tillgängliga underlag att det finns försvårande omständigheter
inför ett eventuellt övertagande av fordons- och transportprogrammet från AYG. Främst rör
det som svagt elevunderlag inom hela GR-området, risk för minskad ekonomisk hållbarhet
och påverkan på nuvarande program samt befintliga lokaler/lokalanpassning. Även
oklarheter gällande investeringsbehov och kompetensförsörjning i relation till fordon- och
transportprogrammet föreligger.
Det kan därför konstateras att det i nuläget, skulle medföra ökade ekonomiska och
personella resurser att driva fordon- och transportprogram med kultur-och
utbildningsnämnden som huvudman. Dessutom finns risker för att kvaliteten vid övriga
program påverkas menligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv och svårigheter att på ett
kvalitativt sätt driva ett program så som fordon- och transport programmet i relation till
samverkansavtalet med GR.
Rapporten biläggs tjänsteskrivelsen i sin helhet.

Sida 4 av 73

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.

Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdraget.

Beslutet ska skickas till
Verksamhet utbildning

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef utbildning

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-11
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Revidering av
delegationsordning
2
2019.001 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-11
Katrin Löfqvist

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.001 KUN

Revidering av Kultur- och utbildningsnämndens
delegationsordning
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden antog delegationsordning den 9 januari, § 2.
Delegationsordningen reviderades senast den 18 juni, § 90. Förvaltningen genomför
kontinuerligt en översyn av gällande delegationsordning, vilket medför att korrigeringar
behöver ske.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen föreslår flera justeringar främst inom områdena hyresavtal och inom
verksamhet Utbildning.

Inom området hyresavtal, avsnitt A. Förvaltning/Allmänt, föreslås rätt att ingå
andrahandsavtal för bosättning av nyanlända och godkännande att nyanländ övertar ett
andrahandskontrakt delegeras till verksamhetschef. Då detta inte tydligt framgått av tidigare
delegationsordning.

Inom verksamhet Utbildning, avsnitt G. Utbildning, föreslås efter genomlysning av
skolförfattningarna att ett flertal beslut delegeras till utbildningschef respektive rektor.
Beslutsområdena är av enklare slag och liknar de beslutsområden där nämnden delegerat
beslutsrätten till utbildningschef och rektor.

I avsnitt H. Integration och arbetsmarknad föreslås en redaktionell förändring av delegat, då
tidigare flyktingsekreterarna fått ny titel och numer kallas integrationshandläggare. Ett
förtydligande föreslås avseende delegationsärende H.24. I nu gällande delegationsordning
anges endast ”andrahandskontrakt”. Förvaltningen föreslår att delegationsärendet förtydligas
till ”godkännande av andrahandskontrakt” för att tydligt skilja på rätt att ingå
andrahandskontrakt och att godkänna andrahandskontrakt inom ramen för
biståndsriktlinjerna.

Förslag till revidering av Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning biläggs
tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner tillägg och ändringar i delegationsordningen
enligt förvaltningens förslag.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Katrin Löfqvist
Förvaltningssekreterare

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-11
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Delegationsordning
Kultur- och utbildningsnämnden
2019-01-09 § 2
Reviderad 2019-10-23 § XX
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Delegering av nämndärenden (6 kap. 37-40 §§ kommunallagen)
Kultur- och utbildningsnämnden kan delegera beslutanderätten i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden. Delegation kan medges till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare samt till anställd i
kommunen i enlighet med 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725).
Så kallad blandad delegation (förtroendevald och tjänsteman) är inte tillåten.
Ersättare för delegat
Vid förhinder för den tjänsteman som fått delegation, om ersättare inte förordnats, inträder närmast
överordnad chef som ersättare. Förvaltningschefens ersättare är Kultur- och utbildningsnämndens
ordförande. Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större
nackdel, kan vänta till dess delegaten återkommer.
Ärenden som inte får delegeras (6 kap. 38 § kommunallagen)
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
 Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av Kultur- och utbildningsnämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige har
överklagats.
 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden.
 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Vidaredelegation
Förvaltningschefen får vidaredelegera beslutanderätt till annan anställd detta enligt 7 kapitlet 6 §
kommunallgen. Beslut som fattats efter vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschefen.
Förvaltningschefen har rätt att återkalla vidaredelegering.
Utövande av delegationsrätt
Beslut som fattas på delegation får samma rättsverkan som om nämnden själv har fattat beslutet.
Delegaten får, om ärendets beskaffenhet påkallar det, överlämna ärendet till nämnden för
avgörande.
Jäv
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga
förhållanden eller där annars jäv föreligger (6 kap 28-30 §§, 7 kap 4 § kommunallagen). Det är i
första hand den jävige själv som skall tillkännage att jäv föreligger. I sådana fall återgår
beslutanderätten till den som gett delegationen.
Anmälan av delegationsbeslut (6 kap. 40 § kommunallagen)
Beslut som fattats med stöd av delegation och som överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.
kommunallagen (laglighetsprövning) skall dokumenteras och skriftligen anmälas till Kultur- och
utbildningsnämnden (se bilaga 1).
Beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär anmäls ej till Kultur- och utbildningsnämnden. De
ska istället sammanställas i en rapport som lämnas till nämnden minst en gång per kvartal.
Rapportering sker för att ge nämnden insyn i verksamheten, men besluten behöver inte anmälas
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för protokollförning, då besvärstiden börjar löpa när den enskilde tar del av beslutet.
Ansvarig för anmälan och rapportering är delegaten. Beslut fattade av ordföranden är
nämndsekreteraren ansvarig för anmälan till Kultur- och utbildningsnämnden.
Anmälan av delegationsbeslut görs snarast efter varje kalendermånads utgång. Detta görs på
särskild blankett (bilaga 1) till nämndsekreteraren. För att kunna härleda ärenden skall skriftligt
beslutsunderlag bifogas till varje anmält beslut.
Ett delegationsbeslut måste alltid anmälas till nämnden så att det kan skrivas in i nämndens
protokoll. I och med att justeringen av nämndens protokoll tillkännages på kommunens
anslagstavla börjar besvärstiden att löpa. Ett delegationsbeslut, som överklagas genom
laglighetsprövning, som inte anmäls vinner i princip inte laga kraft (6 kap. 40 § kommunallagen).
Återkallelse, omprövning
Nämnden kan när som helst återkalla en lämnad delegation. Beslut som redan fattas med stöd av
delegation kan däremot inte återtas. Nämnden har ingen möjlighet till omprövning.
Beslut som klassas som verkställighet
Alla beslut som tjänstepersoner fattar innebär inte ett delegationsbeslut. Alla beslut som fattas är
inte att anse som beslut enligt kommunallagens mening, det är av rent verkställande art. Det
innebär att tjänstepersonerna beslutar i ärenden som rör den dagliga verksamheten. Verkställighet
kan ses som ett utförande av arbetsuppgifter som åligger tjänstepersonen enligt
arbetsfördelningen.
Prisbasbelopp
I denna delegationsordning är beloppen satta utefter antal prisbasbelopp (Pbb). Prisbasbelopp
beslutas årligen av regeringen för att spegla inflationen i samhället och kan därför räknas upp och
ner.
Överklagande av beslut
Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär överklagas i enlighet med förvaltningslagens (FL) bestämmelser. Rätt att
överklaga har den som beslutet angår, om det gått hen emot och beslutet kan överklagas, FL 22 §.
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från det hen tog del av beslutet.
Beslutet överklagas till Förvaltningsrätten, men inges till nämnden. Om nämnden inte ändrar
beslutet enligt klagandens begäran, ska ärendet vidarebefordras till Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten prövar både beslutets laglighet och lämplighet. Förvaltningsrätten kan vid sin
prövning ändra beslutet och ersätta det med ett nytt beslut. Vilka beslut som kan överklagas
framgår av respektive lag.
Laglighetsprövning
Laglighetsprövning innebär att beslutet överklagas på det sätt som föreskrivs i KL. Beslutet
överklagas till Förvaltningsrätten, som har att göra en prövning av t ex om beslutet tillkommit i laga
ordning, som att beslutet är fattat av rätt delegat eller att det inte strider mot lag. Förvaltningsrätten
kan endast upphäva beslutet, inte ersätta det med nytt beslut. Beslutet kan överklagas av
kommunmedlem – oavsett om beslutet angår hen personligen eller ej. Ett beslut ska överklagas
inom tre veckor från den dag justerat protokoll anslagits på kommunens anslagstavla.
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Skolväsendets överklagandenämnd
Vissa beslut som fattas av huvudman eller rektor kan överklagas. Hur dessa beslut kan överklagas
anges i 28 kap skollagen. I detta kapitel framgår vilka beslut som får överklagas med hjälp av
förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. De beslut som anges i 28 kap. 12 §, 16 § och 17 §
överklagas hos skolväsendets överklagandenämnd genom förvaltningsbesvär.






Beslut kan överklagas enligt reglerna i kommunallagen, besvärshänvisning, bilaga 2.
Beslut kan överklagas enligt reglerna i förvaltningslagen, överklagandehänvisning, bilaga 3.
Beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd, besvärshänvisning, bilaga 4.
Beslut kan överklagas till Kammarrätten, besvärshänvisning, bilaga 5.

FÖRKORTNINGAR
AML
= Arbetsmiljölag (1977:1160)
ArkivL
= Arkivlag (1990:782)
DL
= Diskrimineringslag (2008:765)
FL
= Förvaltningslag (2017:900)
Gyf
= Gymnasieförordning (2010:2039)
KL
= Kommunallag (2017:725)
LAS
= Lag om anställningsskydd (1982:80)
OSL
= Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
GDPR
= Dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen (2018:218)
SL
= Skollag (2010:800)
SoL
= Socialtjänstlag (2001:453)
TF
= Tryckfrihetsförordning (1949:105)
VuxF
= Förordning om kommunal vuxenutbildning (2011:1108)
Pbb
= Prisbasbelopp – bestäms årligen av regeringen
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A

FÖRVALTNING/ALLMÄNT

Nr
A.1

Ärende
Beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens beslut inte kan
avvaktas

A.2

Avslag på begäran om utlämnande av allmän Förvaltningschef
handling

A.3

Överprövning av beslut att inte
lämna ut allmän handling
Beslut att avvisa försent inkommit
överklagande
Utfärda fullmakt att företräda
nämnden och föra dess talan vid
domstolar och myndigheter
Ingå förlikning i ärende om
skadeståndskrav
Avge yttrande vid överklagat beslut om
beslutet ej är fattat av nämnden i dess helhet
Organisationsförändringar inom
förvaltningens verksamheter

A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9

A.10
A.11
A.12

Delegat
Ordförande

Ordförande

TF 2:14

Förvaltningschef

FL § 45

Förvaltningschef

KL 6:15

Kommentar
Vid förfall vice
ordförande, därefter
ledamot i
arbetsutskott.
Kan överklagas hos
Kammarrätten
Förvaltningsbesvär
Får ej
vidaredelegeras

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Stiftelser – beslut om utdelning av fondmedel
/stipendier
Förvaltningschef
 Samfonden Alingsås kommuns
lärar- och skolledarstiftelse*
 Stiftelsen Alingsås kommuns
skolfond*
 Stiftelsen Alingsås kommuns
gymnasiefond
 Stiftelsen Sven Lendahls
stipendiefond
 Stiftelsen Lars Frasse Johanssons
minnesfond
 Stiftelsen Nils Trolle Lindgrens
stipendiefond
Antagande av administrativa
föreskrifter
Förtroendevaldas kurser och
konferenser
Yttranden till myndighet

Hänvisning
KL 6:39,
Ska anmälas
vid nämndens
nästkommande
sammanträde
KL 6:40
TF 2:14

KL 6:38 p. 2
Anpassningar inom
verksamhet eller
motsvarande
Enl. riktlinjer för
resp. fond.
* Beslut fattas efter
samråd med
förvaltningschef för
barn- och
ungdomsförvaltning

Utbildningschef
Stipendieansökan
gällande
gymnasieelever
handläggs av
arbetsgrupp på
Alströmergymnasiet.
Förvaltningschef

Vidaredelegering till
verksamhetschef.

Ordförande
Förvaltningschef

Ett samlat
nämndsärende
med remisser från
Skolinspektionen
ang. nyetablering
eller utökning av
fristående
gymnasieskola per
år.
Övriga yttranden till
myndighet inom
skolväsendet
besvaras av
förvaltningschef i
egenskap av
skolchef enligt SL
2:8a
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A.13
A.14
A.15

A.16

A.17
A.18

Yttrande - Planärenden som är av ringa
betydelse för nämndens verksamhet
Ingå samverkansavtal med
personalorganisationer
Beslut om investeringar upp till 100 000 kr
100 000 – 400 000 kr
400 000 uppåt
Tecknande och förlängning av hyresavtal
upp till 2 år, där årshyran
Understiger 2 basbelopp
Överstiger 2 basbelopp

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Kultur- och
utbildningsnämnd
Hyresavtal mellan
2-10 år skall
godkännas av KS.
Hyresavtal
överstigande 10 år
skall godkännas av
KF. Enl.KF 200804-23, § 88.

Förvaltningschef
KUN

Förlängning av hyresavtal som gällt i 2 år
Teckna tillsvidarehyresavtal avseende
enskilda lägenheter och blockavtal i syfte att
hyra ut i andra hand till nyanlända för
bosättning enligt lag
Ingå andrahandsuthyrningsavtal mellan
nämnden och nyanländ för bosättning enligt
lag
Godkännande att nyanländ övertar
andrahandskontrakt

KUN
Ordförande

Varning och uppsägning av
andrahandskontrakt
Köp av arbeten som rör fastigheten
d v s anläggnings- reparations- och
underhållsarbeten som medför en ökad
årshyra med 1,0 basbelopp eller högre
Uthyrning av verksamhetens lokaler

Verksamhetschef

A.21

Ingå avtal upp till 100 000 kr
100 000 – 400 000
400 000 kr uppåt

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Kultur- och
utbildningsnämnd

B

Dataskyddsförordningen

(GDPR)

B.1

Utlämnande av registerutdrag

Förvaltningschef

Art. 15 GDPR

B.2
B.3

Rätt till rättelse av personuppgifter
Rätt till radering av personuppgifter

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Art. 16 GDPR
Art. 17 GDPR

B.4

Rätt till begränsning av behandling av
personuppgifter
Anmälningsskyldighet avseende rättelse,
radering och begränsning av personuppgifter
Rätt att göra invändningar mot behandling av
personuppgifter
Ingå PUB-avtal

Förvaltningschef

Art. 18 GDPR

Förvaltningschef

Art. 19 GDPR

Förvaltningschef

Art. 21 GDPR

Förvaltningschef

Art. 28 GDPR

A.19

A.20

B.5
B.6
B.7

Verksamhetschef

Fördelning enligt
rådgivande riktlinjer
för bosättning
Fördelning enligt
rådgivande riktlinjer
för bosättning

Verksamhetschef

Förvaltningschef

Verksamhetschef

Kan
vidaredelegeras.
Gäller ej uthyrning
av lägenheter/
bostad
Anmäls ej

Får
vidaredelegeras
Innan beslut fattas
måste avstämning
ske gentemot
ArkivL och OSL.
Prövning skall ske
om i första hand
beslut om gallring
kan ske.
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B.8
B.9
B.10

Anmälan av personuppgiftsincident
Information till registrerade om
personuppgiftsincident
Konsekvensbedömning av dataskydd

C

Ekonomi

C.1

Beslut om attestförteckning

Förvaltningschef

C.2

Upphandling av varor/tjänster
Upp till 100 000 kr
Över 100 000 kr

Verksamhetschef
Förvaltningschef

C.3

Dataskyddsombud
Dataskyddsombud

Art. 33 GDPR
Art. 34 GDPR

Verksamhetschef

Art. 35 GDPR
Upprättas efter
varje förändring
Upphandling över
20 000 kr sker i
samråd med
förvaltningens
ekonomienheten
och
upphandlingsenhet
en på KLK
För kulturskolans
avgifter se G.43
Får
vidaredelegeras till
verksamhetschef
Ändring under 1000
kr med 1/40 av pbb
med justering upp
eller ner 10 %
Se kommunens
centrala riktlinjer

C.4

Förändring av avgifter och taxor av mindre
betydelse
Avbetalningsplaner

C.5

Avskrivning av skuld upp till 0,5 pbb per kund Förvaltningschef

C.6
C.7

Undantag från angivna taxor
Ordförande
Ansökan om externa medel för projekt som ej Förvaltningschef
ingår i basverksamhet upp till 1 000 000 kr

C.8

Ansökan om externa medel för projekt som ej Kultur- och
ingår i basverksamhet över 1 000 000 kr
utbildningsnämnd

D

Personal

D.1

Anställning

Förvaltningschef

D.2
D.3

Ställföreträdare för rektor upp till 7 dagar
Ställföreträdare för rektor mellan 7 – 21
dagar
Beslut om att ej behörig person får bedriva
undervisning under längre tid än sex
månader
Lönesättning i samband med
nyanställning och liknande
situationer

Rektor
Utbildningschef

SL 2:9 3 st
SL 2:9 3 st

Förvaltningschef

SL 2:19

D.4
D.5

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Förvaltningschef

D.6

Arbetsmiljöansvar enligt AML

Förvaltningschef

D.7

Ersättning för skada på kläder, glasögon etc.
orsakad av underårig

Förvaltningschef

KFN beslut 201704-18 § 35,
2017.054 KFN
KFN beslut 201704-18 § 35,
2017.054 KFN
Får
vidaredelegeras till
verksamhetschef

Enl. KS
delegationsförteckn
ing 2018-08-20, §
128 (dnr. 2018.414
KS) samt KS beslut
1994-12-12, § 215
Vidaredelegering
får ske till
verksamhetschef
Särskild delegation
Fördelas från
ordförande till
förvaltningschef till
chefer med
personalansvar
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D.8

Ledighet utan lön upp till 3 månader

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

D.11

Ledighet utan lön mer än 3 månader
Ledighet för fackligt eller politiskt uppdrag
Beslut om rätt att kvarstå i
anställning efter 67 års ålder
Beslut om bisyssla

D.12
D.13
D.14

Disciplinåtgärd, skriftlig varning
Beslut om innehållande av lön
Avstängning m.m.

D.15

Omplacering/förflyttning

D.16

Uppsägning av personliga skäl och
arbetsbrist
Avsked
Beslut om avgångsvederlag

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef el
verksamhetschef
Resp. chef med
personalansvar
Förvaltningschef

D.9
D.10

D.17
D.18
E
E.1

Förvaltningschef

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Får delegeras till
enhetschef/rektor

LAS § 32 a
AB § 8 och
LOA
AB § 11

Efter samråd med
personalchef.

AB § 10
LAS /AB § 6

Efter samråd med
HR-avdelningen

LAS §§ 7-10
LAS §§ 18-20

Anläggning och fritid
Kronan på verket

Förvaltningschef

E.2

Föreningsavtal om verksamhet

Förvaltningschef

E.3

Projektbidrag

Förvaltningschef

E.4

Beslut om registrering av lotteri och villkor för Förvaltningschef
hur spelverksamhet får bedrivas.

Spellagen
6:9-11
Spelförordning
4:7

Belopp enligt
riktlinjer för bidraget
Upp till belopp om 3
ppb
Upp till belopp om 3
ppb.
Alla avtal längre än
2 år beslutas av
nämnd.
Får
vidaredelegeras till
verksamhetschef
Kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol,
förvaltningsbesvär
Spellagen 20:2 2 st.

F
F.1

Kultur, turism, evenemang
Beslut om inköp av utsmyckning

Förvaltningschef

Får
vidaredelegeras till
verksamhetschef
0,5 %-regeln

G
G.1
G.2

G.3

Utbildning
Upprättande/revidering av Plan mot
diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling likabehandling per sektor
Skyndsamt utreda omständigheter kring
misstänkt diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling av elev samt vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling av elev i framtiden.

Rektor

SL 6:8
DL 3:16

Återrapport till
nämnd årligen.

Rektor

SL 6:10
DL 3:18

Beslut om att helt eller delvis stänga av en
elev samt om avstängningen ska gälla
omedelbart

Kultur- och
utbildningsnämnden

SL 5:17-18

Anmälan om
misstänkt
kränkande
behandling av elev
sker omedelbart till
presidiet.
Information till
nämnd månadsvis,
KUN § 53/2019
Rektors beslut om
omedelbar
avstängning enligt
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17 § 3 st gäller till
dess AU har prövat
saken och får ej
avse längre tid än
en vecka.

G.4

Beslut om att helt eller delvis stänga av en
elev från viss utbildning med praktiska inslag
samt om avstängning ska gälla omedelbart

Kultur- och
utbildningsnämnden

SL 5:19-20

Både rektors och
AU:s beslut kan
överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär
Rektors beslut om
omedelbar
avstängning enligt
19 § 3 st gäller till
dess AU har prövat
saken och får ej
avse längre tid än
en vecka.
Både rektors och
AU:s beslut kan
överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär

Gymnasieskola och
gymnasiesärskolan
G.5

Beslut kring inackorderingstillägg

Utbildningschef

SL 15:32

Beslut om elevresor

Utbildningschef

G.6

Skolskjuts

Rektor för sektorn
med ansvar för
gymnasiesärskolan

G.7

Beslut om hur anmälningsskyldighet ska
fullgöras om elev inte kan delta i skolarbetet
pga. sjukdom eller annan orsak
Beslut om att eleverna i gymnasieskolan ska
hålla sig med enstaka egna hjälpmedel
Beslut om att det får förekomma enstaka
inslag i utbildning som kan medföra en
obetydlig kostnad
Beslut om kursplaner på nationellt program
vid gymnasieskolan
Beslut om kursplaner på nationellt program
vid gymnasiesärskolan
Fastställa programmål för nationellt program
på gymnasiesärskolan
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som
individuellt val vid gymnasieskolan
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som
individuellt val vid gymnasiesärskolan

Rektor

Lag
(1991:1110) om
kommunernas
skyldighet att
svara för vissa
elevresor
SL 18:30-31
Kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär
Gyf 12:1

Rektor

SL 15:17

Rektor

SL 15:18 och
SL 18:18

Rektor

Gyf 4:1

Rektor

Gyf 4:1a

Rektor

SL 19:5

Utbildningschef

Gyf 4:7

Utbildningschef

Gyf 4:7a

G.8
G.9
G.10
G.11
G.12
G.13
G.14

Kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär
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G.15

G.16

G.17

G.18
G.19
G.20

Beslut om att erbjuda moderna språk utöver
franska, tyska och spanska
Beslut om anordnande av
modersmålsundervisning för elev i
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Beslut om att arbetsplatsförlagt lärande ska
finnas på högskoleförberedande program
och beslut om i vilken omfattning
Upprätta utbildningskontrakt vid
lärlingsutbildning på gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan
Samråd med fysisk eller juridisk person som
tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen
av lärlingsutbildningen innan en elev inom
gymnasial lärlingsutbildning placeras på
arbetsplatsen
Läsårets omfattning för gymnasieskola och
gymnasiesärskola

Utbildningschef

Gyf 4:10-10a

Utbildningschef

SL 15:19
SL 18:19
Gyf 4:15-20
Gyf 4:12

Beslut om antalet undervisningstimmar för varje kurs och för gymnasiearbetet
eller gymnasiesärskolearbetet samt om hur
fördelningen av undervisningstiden över
läsåren ska göras
Beslut om utökat program för elev vid
yrkesprogram för att läsa kurser för
grundläggande högskolebehörighet
Beslut om sökande ska tas emot vid
nationellt program
Beslut om att anta en sökande till
gymnasieskolan vid senare tidpunkt än vid
början av utbildningen
Beslut om att elev ska få byta
studieväg inom gymnasieskolan
Beslut om sökande till gymnasiesärskolan
tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan

Rektor
Rektor

SL 16:11a
SL 19:10a

Rektor

Gyf 7:6a

Förvaltningschef

Gyf 3:2

Rektor

Gyf 4:22

Rektor

Gyf 4:23

Utbildningschef

SL 16:42-47

Rektor

Gyf 7:8

Rektor

Gyf 7:9

Rektor

SL 18:5

Pröva frågor om antagning av en elev som
ska tas emot i gymnasiesärskolan

G.21
G.22

G.23

G.24

Ingå avtal om NIU samverkan med andra
kommuner
Beslut om att en elevs utbildning på ett
nationellt program i gymnasieskolan till sitt
innehåll får avvika från vad som annars
gäller för programmet (om särskilda skäl
finns)
Minska utbildningens omfattning vid IMprogram för elev om särskilda skäl finns
Beslut om att en elevs utbildning på ett
nationellt program i gymnasiesärskolan till sitt
innehåll får avvika från vad som annars
gäller för programmet (om särskilda skäl
finns)
Beslut om att utbildning på nationellt program
i gymnasieskolan får fördelas på längre tid än

Efter samråd med
rektorsgrupp och
personalorganisation
Vid FSG

Beslutet ska
föregås av en
utredning.
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär

Utbildningschef
Rektor

SL 16:14

Rektor

SL 17:6

Rektor

SL 19:13

Rektor

SL 16:15,
Gyf 9:7
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G.25
G.26
G.27

G.28

G.29

G.30

G.31

tre läsår
Beslut om att utbildning vid
gymnasiesärskolan får
fördelas på längre tid än fyra läsår
Beslut om ersättning för förlängd studietid vid
utbildning i annan kommun
Beslut om att utbildning på nationellt program
i gymnasieskolan får fördelas på kortare tid
än tre läsår (om tillstånd från Skolverket)
Beslut om att erbjuda ytterligare utbildning av
samma slag trots att elev efter avslutad kurs i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan fått
lägst betyget E
Yttrande från den sökandes hemkommun
innan en sökande tas emot i annan kommun/
samverkansområde
Beslut om grundbelopp och tilläggsbelopp för
elev som studerar på nationellt program vid
en fristående gymnasieskola
Beslut om förlängning (två år) av
preparandutbildningen
(om synnerliga skäl)
Beslut om mottagande vid IM-program
Beslut om andra tider för en viss utbildning
inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan om utbildningsinslag
förutsätter andra låsårstider
Beslut om behörighet och mottagande av
elever till ett fjärde tekniskt år
Beslut om individuella åtgärder inom det
kommunala aktivitetsansvaret

Rektor

SL 19:17

Utbildningschef

GR
samverkansavtal

Rektor

SL 16:15

Utbildningschef

SL 16:24
SL19:25

Utbildningschef

SL 16:48

Utbildningschef

SL 16:52-55

Rektor

SL 17:5

Utbildningschef
Rektor

SL 17:19, 21
Gyf 3:2

Rektor

SL 17a:18

Rektor

SL 29:9

Beslut om att böcker och andra lärverktyg
som varje elev inom kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning för
vuxna har för eget bruk och får behålla som
sin egendom, ska anskaffas av eleverna
själva eller erbjudas mot avgift
Upprätta individuell studieplan vid
vuxenutbildningen

Rektor

SL 20:7,
SL 21:6

Rektor

Beslut om att utbildningen på kursen inom
kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna ska upphöra, om eleven
saknar förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen eller annars inte gör
tillfredsställande framsteg
Beslut om att minska omfattningen av SFIundervisning för enskild elev
Beslut om den sökande ska tas emot till
kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå

Rektor

SL 20:8
SL 21:8
VuxF 2:16
SL 20:9,
SL 21:9

Ärendet tas bort då
lagrummet upphört
att gälla.

Campus Alingsås
G.32

G.33

G.34

G.35

Rektor

SL 20:24

Rektor

SL 20:14

Beslut om vilken utbildning som ska erbjudas Rektor
då flera kan leda till grundläggande
behörighet
Beslut om den sökande ska tas emot till
Rektor
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär

Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär

SL 20:19c
SL 20:22

Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
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G.36

Beslut om en sökande ska antas till
Rektor
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

SL 20:23

G.37

Beslut om den sökande ska tas emot till
särskild utbildning för vuxna på gymnasial
nivå

Rektor

SL 21:7

G.38

Yttrande av vilket det framgår om
hemkommunen åtar sig att svara för
kostnaden för den sökandes
utbildning för kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå
Yttrande av vilket det framgår om
hemkommunen åtar sig att svara för
kostnaden för den sökandes utbildning vid
särskild utbildning för vuxna.

Rektor

SL 20:21

Rektor

SL 21:7

Beslut om att en person ska tas emot till
utbildning i svenska för invandrare

Rektor

SL 20:33

Beslut om APL vid vuxenutbildning

Rektor

VuxF 2:27

G.39

G.40

Förvaltningsbesvär
Beslut får ej
överklagas, SL
28:18
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
Beslut kan
överklagas till
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär

Kulturskolan
G.41
G.42
G.43
H
H.1

Avstängning av elev i kulturskolan
Beslut om uppsägning av plats i kulturskolan
på grund av obetalda avgifter enligt av
nämnden fastställda riktlinjer
Nedsättning eller befrielse av
kulturskoleavgifter

Förvaltningschef

Jmf. C.3

Integrationshandläggare
Administratör
Integrationsavdelningen
Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

Se Riktlinjer för
bistånd

Integration och arbetsmarknad

H.3

Beslut om ekonomiskt bistånd enligt
gällande riktlinjer
Beslut om borgensförbindelser med AB
Alingsåshem upp till tolv
månader.
Riksnorm

H.4

Reducerad norm

H.5

Reducerat försörjningsstöd

H.6

Förhöjd riksnorm, över 10 % av pbb

H.7

Kosttillägg upp till 50 % av pbb

H.8

Kosttillägg över 50 % av pbb

H.9

Uteätartillägg

H.10

Försörjningsstöd trots realiserbara tillgångar

H.11

Försörjningsstöd trots realiserbara tillgångar

H.12

Nödprövning

H.2

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Integrationshandläggare
Verksamhetschef
Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef
Integrationshandläggare,
mottagningsassistent och
delegat samt den

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 5 § SoL
4 kap. 5 § SoL
4 kap. 3 § SoL
4 kap. 3 § SoL
4 kap. 3 § SoL

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL
4 kap. 3 § SoL

Upp till fyra
månader
Mer än fyra
månader
Tillfällig delegation
gällande
nödprövning kan
ges vid behov
under
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H.13

Omprövning av beslut

H.14

Beslut om återkrav av ekonomiskt bistånd
som beviljats enl. 4 kap. 1 § SoL pga
sökanden lämnat oriktiga uppgifter eller på
annat sätt medverat till felaktigt beviljat
försörjningsstöd
Beslut om eftergift

H.15
H.16

H.17
H.18

som har rätt att
besluta om
försörjningsstöd
och ekonomiskt
bistånd.
Delegat

semestertider av
närmaste
överordnad chef.
Beslut gäller i en
vecka per beslut.

Verksamhetschef

Arbetsutskott

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd mot Delegat, den som
återbetalning
har rätt att besluta
om ekonomiskt
Beslut enligt 4 kap. 1-2 § SoL
bistånd
Framställan till Försäkringskassan om att
Integrationsnämnden ska uppbära ersättning för utgivet
handläggare
försörjningsstöd
Begravningskostnader upp till 50 % av pbb
Integrationshandläggare

8 kap. 1 §, 9
kap 1-2 §§ SoL
9 kap. 2 § SoL

BOENDE
H.19

Boendekostnader enligt riktlinjer

Integrationshandläggare

H.20

Högre än riktlinjer, 6 månader

Verksamhetschef

H.21

I övriga fall

Arbetsutskott

H.22

Tillfälligt boende

Verksamhetschef

H.23

Hyresgaranti

Verksamhetschef

H.24

Godkännande av andrahandskontrakt

H.25

Hushållsel

H.26

Deposition till elleverantör

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.27

Arbetsresor och lokala resor

H.28

Hemförsäkring upp till 3 % av pbb

H.29

Hemförsäkring mer än 3 % av pbb

H.30

Flyttkostnader upp till 10 % av pbb

H.31

4 kap. 1-2 §§
SoL

Se riktlinjer för
integrationsavdelningens
bistånd

4 kap. 1-2 §§
SoL

Avser inhysning
över natt t.ex.
vandrarhem

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 2 § SoL

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL

Flyttkostnader upp till 50 % av pbb

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.32

Flyttkostnader mer än 50 % av pbb

Arbetsutskott

H.33

Magasineringskostnader upp till 5 % per
månad av pbb

Integrationshandläggare

4 kap. 1 § SoL

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

4 kap. 1 § SoL

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare

4 kap. 1 § SoL

Mot återbetalning

4 kap. 1 § SoL
4 kap. 1 § SoL

VÅRD OCH OMSORG
H.34

Glasögon/linser upp till 4,5 % av pbb

H.35

Glasögon/linser mer än 4,5 % av pbb

H.36

Medlemskap i fackförening/A-kassa

H.37

Läkarvård och medicin

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1 § SoL
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H.38

Alternativ medicinsk behandling

Arbetsutskott

4 kap. 2 § SoL

H.39

Psykoterapi

Arbetsutskott

4 kap. 2 § SoL

H.40

Tandvård upp till 40 % av pbb

4 kap. 1 § SoL

H.41

Tandvård mer än 40 % av pbb

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.42

Barnomsorg Kommunal

4 kap. 1 § SoL

H.43

Barnomsorg Privat

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.44

Barnomsorg mer än 5 % /månad

Arbetsutskott

H.45

Trygghetslarm

Integrationshandläggare

4 kap. 2 § SoL

UTRUSTNING
H.46

Hemutrustning 1 vuxen 20 % av pbb

Integrationshandläggare

H.47

Hemutrustning 2 vuxna 35 % av pbb

H.48

Hemutrustning Barn 10 % av pbb

H.49

Hemutrustning I övriga fall

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.50

Babyutrustning 10 % av pbb

Integrationshandläggare

H.51

Babyutrustning I övriga fall

Verksamhetschef

H.52

Studentlitteratur upp till 10 % av pbb per
termin

Integrationshandläggare

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 1-2 §
SoL
4 kap. 1 § SoL

CSN
hemutrustningslån
undersöks innan
beslut fattas.

CSN
hemutrustnings-lån
undersöks innan
beslut fattas.

TELEFONI
H.53

Telefonikostnader Abonnemang och flyttning

Verksamhetschef

H.54

Mobiltelefon med betalkort upp till 10 % av
pbb

Verksamhetschef

H.55

SKULDER, AVBETALNING

H.56

Skulder upp till 50 % av pbb

Verksamhetschef

H.57

Skulder mellan 50 % upp till ett pbb

Förvaltningschef

H.58

Skulder över ett pbb

Arbetsutskott

H.59

Avbetalningsplan inom
Verksamhetschef
integrationsavdelningens verksamhet upp till
30 % av ett pbb
Avbetalningsplan inom
Förvaltningschef
integrationsavdelningens verksamhet över 30
% av pbb

H.60

4 kap. 1 § SoL

4 kap. 2 § SoL

RESOR OCH BIL
H.61

Umgängesresor Inom Sverige

H.62

H.64

Umgängesresor I övriga fall upp till 50 % av
pbb
Umgängesresor I övriga fall över 50 % av
pbb
Bilkostnader Arbetsresor

H.65

Bilkostnader Andra resor

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.66

Bilkostnader Mer än 50 % av pbb

Verksamhetschef

H.63

Integrationshandläggare
Verksamhetschef
Arbetsutskott
4 kap. 1 § SoL
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H.67

Skatt och försäkring (om beslut a eller b)

H.68

Bilreparation 10 % av pbb (om beslut a eller
b)
Bilreparation mer än 10 % av ppb

H.69

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Integrationshandläggare

JURIDIK
H.70
H.71
H.72

H.73
H.74
H.75
H.76

Kostnader vid skilsmässa, vårdnadstvist
m.m. - Ansökan till Tingsrätt
Kostnader vid skilsmässa, vårdnadstvist
m.m. - Resekostnader
Kostnader vid skilsmässa, vårdnadstvist
m.m. - Advokatkostnader

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

Kostnader vid skilsmässa, vårdnadstvist
m.m. - Egenavgift, rättshjälpskostnad
Legitimation, pass vid behov.
Uppehållstillstånd
Beslut om att polisanmäla bedrägeri,
ekonomiskt bistånd upp till 10 % av pbb
Beslut om att polisanmäla bedrägeri,
ekonomiskt bistånd mer än 10 % av pbb

Verksamhetschef
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

4 kap. 1 § SoL

Innan undersök ifall
hemförsäkring
täcker del av
kostnaden.
4 kap. 1 § SoL

Arbetsutskott

KLÄDBIDRAG
H.77

Extra klädbidrag upp till 2,3 % av pbb

H.78

Extra klädbidrag mer än 2,3 % av pbb

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

4 kap. 2 § SoL
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BILAGA 1
Kultur-och utbildningsnämnden

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
ENLIGT KUN – DELEGATIONSORDNING
Namn på delegat:

Datum:

Ärendenummer:

Beslut:

Skriftliga beslutsunderlag bifogas

………………………………………………..
Underskrift av delegat
Skickas till kvalitets- och nämndcontrollern månadsvis

Sida 26 av 73

BILAGA 2

Besvärshänvisning för beslut som överklagas enligt reglerna i
13 kap kommunallagen (2017:725) - laglighetsprövning
Om ni vill överklaga ett beslut skriv till:
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg
Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange beslutets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om samt varför ni överklagar
beslutet.
Förvaltningsrätten eller kommunen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor
från den dag bevis om protokollets justering anslogs på kommunens anslagstavla,
annars kan överklagandet inte prövas. Anslagsbeviset finns på protokollets första sida.
Grunderna för en laglighetsprövning är:






Att beslutet inte tillkommit i laga ordning.
Att beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.
Att det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
Att beslutet strider mot lag eller annan författning.

För fullständig information om hur ett beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse
eller nämnd överklagas hänvisas till bestämmelserna i 13 kap kommunallagen
(2017:725).
För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltningen,
tel 0322-61 60 00
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BILAGA 3

Överklagandehänvisning för beslut som överklagas enligt reglerna i
förvaltningslagen (2017:900)
Om ni vill överklaga ett beslut skriv till:
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg
Överklagandet, ställt till Förvaltningsrätten i Göteborg
skall dock skickas till:
Alingsås kommun
Kultur- och utbildningsnämnden
441 81 Alingsås
Tala om i överklagandet vilket beslut ni överklagar, t ex genom att ange beslutets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför ni
överklagar beslutet och vilken ändring av beslutet ni begär. Bifoga de handlingar
som ni anser stöder er uppfattning.
Kultur- och utbildningsnämnden måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet annars kan överklagandet inte prövas.
Om ert överklagande har inkommit inom besvärstiden, kommer det att skickas
vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg om inte kultur- och utbildningsnämnden
efter omprövning beslutar att ändra beslutet på det sätt som ni har begärt.
För fullständig information om hur ett beslut från kommunstyrelse eller nämnd
överklagas hänvisas till förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen (1971:291).
För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, kultur- och utbildningsnämnden,
tel 0322-616 000.
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BILAGA 4

Besvärshänvisning för beslut som överklagas enligt reglerna i
Förvaltningslagen (2017:900) – Skolväsendets överklagandenämnd
Om ni vill överklaga ett beslut skriv till:
Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm
Överklagandet, ställt till Skolväsendets överklagandenämnd
skall dock skickas till:
Alingsås kommun
Kultur- och utbildningsnämnden
441 81 Alingsås
Tala om i överklagandet vilket beslut ni överklagar, t ex genom att ange beslutets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför ni
överklagar beslutet och vilken ändring av beslutet ni begär. Bifoga de handlingar
som ni anser stöder er uppfattning.
Kultur- och utbildningsnämnden måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet annars kan överklagandet inte prövas.
Om ert överklagande har inkommit inom besvärstiden, kommer det att skickas
vidare till Skolväsendets överklagandenämnd om inte utbildningsnämnden efter
omprövning beslutar att ändra beslutet på det sätt som ni har begärt.
För fullständig information om hur ett beslut från kommunstyrelse eller nämnd
överklagas hänvisas till Förvaltningslagen (2017:900) och Förvaltningsprocesslagen
(1971:291).
För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltningen,
tel 0322-61 60 00.
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BILAGA 5

Besvärshänvisning för avslagsbeslut på utlämnande av allmän handling
Om ni vill överklaga ett beslut ska ni skriva till:
Kammarrätten i Göteborg
Box1531
401 50 Göteborg

Överklagandet, ställt till Kammarrätten i Göteborg
skall dock skickas till:
Alingsås kommun
Kultur- och utbildningsnämnden
441 81 Alingsås
Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar, exempelvis genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad ärendet handlar om, samt varför ni överklagar beslutet.
Kommunen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick beslutet.
Annars kan överklagande inte prövas.
Om ert överklagande har kommit in inom besvärstiden, kommer det att skickas vidare till
kammarrätten om inte kultur- och utbildningsnämnden efter omprövning beslutar att ändra
på beslutet som ni har begärt.
För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltningen,
tel 0322-61 60 00.
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Revidering av riktlinjer för
ekonomiskt bistånd vid
integrationsavdelningen
3
2019.346 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-10
Julia Mårtensson

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.346 KUN

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd vid
integrationsavdelningen
Ärendebeskrivning
Integrationsavdelningen har inom ramen för mottagande av nyanlända myndighetsutövning i
form av ekonomisk bistånd. Detta beskrivs i Integrationsavdelningens ”Riktlinjer för bistånd”
samt dess delegationsförteckning. Riktlinjerna reviderades senast av utbildningsnämnden
2015-03-17 § 26. Integrationsavdelningen har nu uppmärksammat behovet av att åter
revidera riktlinjerna.
Förvaltningens yttrande
I förvaltningens förslag till reviderade riktlinjer har följande förändringar gjorts:
-

-

Riktlinjerna har samordnats med socialnämndens riktlinjer i syfte att skapa jämförbara
och mer jämlika bedömningar mellan myndigheterna
Ändringar är genomförda för att bättre harmonisera med reviderad lagstiftning så som
etableringslagstiftning från 2018 samt socialtjänstlagen där bland annat
”fritidspengen” har försvunnit
Tidigare utskrivna summor i riktlinjerna är utbytta mot en procentsats av det nationellt
fastställda prisbasbeloppet
Rutiner avseende våld i nära relationer har utökats

Förslag till nya riktlinjer daterad 2019-10-09 biläggs tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader och bedöms kunna finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner de reviderade riktlinjerna för ekonomiskt bistånd.

Beslutet ska skickas till
Integrationsavdelningen

Anneli SchwartzJulia Mårtensson
Förvaltningschef

Verksamhetschef Integration och arbetsmarknad

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-10
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Organisation kultur-och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
4
2019.002 KUN
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Protokoll
Kultur- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Sida
Sida34
1 av
av473

Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-09-24
Plats och tid

Lokalen Stampen, Utbildningens hus
kl. 14:00-17:00

Beslutande

Gunnevik Anne (L) (ordförande)
Jan-Erik Gustavsson (S)
Moheeb Youda (S)
Jonathan Bessou (M)
Ali Said (C)
Elof Dimenäs (L)
Jan Gustafsson (V)
Ann Denty (V)
Otto Stryhn (SD)
Sven-Erik Dahlgren (KD) ersätter Kent Perciwall (KD)
Rebecka Gustin (S) (vice ordförande)
Birgitta Larsson (S) ersätter Håkan Stern (S)
Dennis Alvdén (M)

Ej tjänstgörande
ersättare

Linn Wirdemo (M)
Per Palm (L)

Övriga deltagare

Anneli Schwartz (Förvaltningschef)
Katrin Löfqvist (Sekreterare)

Utses att justera

Rebecka Gustin

Justeringens plats och
tid

Kungsgatan 9 , 2019-09-24 17:30

Sekreterare

......................................................................................................
Katrin Löfqvist

Ordförande

................................................……………………………………….
Anne Gunnevik

Justerande

................................................……………………………………….
Rebecka Gustin

Paragrafer

§105

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kultur- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2019-09-25

Datum för anslags
2019-10-17
nedtagande
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kungsgatan 9
.................................................
Katrin Löfqvist

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida35
2 av
av473

Utdragsbestyrkande

Protokoll

§ 105 2019.002 KUN

Organisation kultur-och utbildningsnämndens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad samt arbetsutskottet för kultur, fritid,
turism och evenemang diskuterade den 18 september frågan om kultur- och utbildningsnämnden
fortsättningsvis ska ha ett eller två utskott.

Efter diskussion föreslår arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad § 52 och
arbetsutskottet för kultur, fritid, turism och evenemang § 37 att kultur- och utbildningsnämndens två
arbetsutskott slås samman till ett arbetsutskott.

Yrkande
Anne Gunnevik (L) yrkar att ärendet bordläggs tills sammanträdet i oktober.

Beslutsgång
Ordföranden Anne Gunnevik (L) ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalles.

Beslut
Ärendet bordläggs till sammanträdet i oktober.

Expedieras till
KLK och KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida36
3 av
av473

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida37
4 av
av473

Utdragsbestyrkande

Val till kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott 2019-2022
5
2019.003 KUN
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Protokoll
Kultur- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Sida
Sida39
1 av
av473

Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-09-24
Plats och tid

Lokalen Stampen, Utbildningens hus
kl. 14:00-17:00

Beslutande

Gunnevik Anne (L) (ordförande)
Jan-Erik Gustavsson (S)
Moheeb Youda (S)
Jonathan Bessou (M)
Ali Said (C)
Elof Dimenäs (L)
Jan Gustafsson (V)
Ann Denty (V)
Otto Stryhn (SD)
Sven-Erik Dahlgren (KD) ersätter Kent Perciwall (KD)
Rebecka Gustin (S) (vice ordförande)
Birgitta Larsson (S) ersätter Håkan Stern (S)
Dennis Alvdén (M)

Ej tjänstgörande
ersättare

Linn Wirdemo (M)
Per Palm (L)

Övriga deltagare

Anneli Schwartz (Förvaltningschef)
Katrin Löfqvist (Sekreterare)

Utses att justera

Rebecka Gustin

Justeringens plats och
tid

Kungsgatan 9 , 2019-09-24 17:30

Sekreterare

......................................................................................................
Katrin Löfqvist

Ordförande

................................................……………………………………….
Anne Gunnevik

Justerande

................................................……………………………………….
Rebecka Gustin

Paragrafer

§106

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kultur- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2019-09-25

Datum för anslags
2019-10-17
nedtagande
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kungsgatan 9
.................................................
Katrin Löfqvist

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida40
2 av
av473

Utdragsbestyrkande

Protokoll

§ 106 2019.003 KUN

Val till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-2022
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden ska utse fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande och vice
ordförande till sitt utskott.

Även inkallelseordning för tjänstgöring av ersättare i arbetsutskottet ska fastställas.

Ordinarie ledamot
NN
NN
NN
NN
NN

Personlig ersättare
NN
NN
NN
NN
NN

Till ordförande utses NN
Till vice ordförande utses NN

Yrkande
Anne Gunnevik (L) yrkar att ärendet bordläggs tills sammanträdet i oktober.

Beslutsgång
Ordföranden Anne Gunnevik (L) ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalles.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida41
3 av
av473

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Beslut
Ärendet bordläggs till sammanträdet i oktober.

Expedieras till
KLK

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida42
4 av
av473

Utdragsbestyrkande

Avsiktsförklaring samarbete
nordiska vänorter 20202022
6
2019.340 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-10
Dennis Pavlovic

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.340 KUN

Avsiktsförklaring samarbete nordiska vänorter 2020-2022
Ärendebeskrivning
Vänorterna Alingsås, Skedsmo i Norge och Tårnby i Danmark har sedan många år tillbaka
ett årligt ungdomsutbyte. Ungdomsgrupper besöker tillsammans med vuxna ledare varandra
regelbundet varje år för att arbeta gemensamt med vissa teman och för att lära känna
varandra. Sedan tidigare finns ett samarbetsavtal med de nordiska vänorterna för perioden
2017-2019. Inför 2020 har kultur- och utbildningsnämnden att ta ställning till ett nytt avtal om
”avsiktsförklaring” avseende ett fortsatt samarbete under kommande år.
Förvaltningens yttrande
Syftet med ungdomsutbytet är att stärka de naturliga banden mellan länderna, sprida
kunskap, utveckla kulturellt samarbete och uppmuntra varandra till utbyten och nytänkande.
Samarbetet har ett särskilt fokus på demokratiarbete.
Under jubileumshelgen den 20-22 september, då Alingsås firade sitt 400-års jubileum, ägde
den sjunde nordiska ungdomsträffen rum. Ett 30-tal ungdomar från Skedsmo och Tårnby
besökte Alingsås och deltog tillsammans med svenska ungdomar i ett program. Där de bland
annat fungerade som värdar och funktionärer i en mängd jubileumsaktiviteter runtom i
Alingsås. Samtidigt möttes politiker och tjänstemän från de tre kommunerna och enades om
ett förslag till fortsatt samarbete i ytterligare tre år. I samarbetet betonas även klimatfrågorna
som ett viktigt tema. I det fall alla tre kommuner godkänner det nya avtalet om samarbete blir
det Tårnby som står värd för nästa års nordiska ungdomsträff.
Förslag till ny avsiktsförklaring för ungdomsutbyte för perioden 2020-2022 biläggs
tjänsteskrivelsen.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär kostnader. Under de senaste åren har samarbete kostat omkring 25 000 kr
per år och kommande års kostnader bedöms kunna finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner bifogat förslag till avsiktsförklaring för
ungdomsutbyte mellan Tårnby, Skedsmo och Alingsås för perioden 2020-2022.
Beslutet ska skickas till
Rektor sektor 6, verksamhetschef utbildning

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef utbildning

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-10
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-10
Dennis Pavlovic

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.340 KUN
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Intensjonsavtale 2020-2022.
Venskabsby-samarbejdet mellem Alingsås, Lillestrøm (tidligere med Skedsmo) og Tårnby
fortsætter i perioden, 2020-2022.
Baggrund.
Venskabskommunerne i Alingsås i Sverige, Skedsmo i Norge og Tårnby i Danmark har i lang tid
tilbage haft samarbejde og fælles arrangementer.
Seneste Intensjonsavtale dækker perioden 2017-2019 og udløber således den 31.12.19.
I denne seneste aftale var der fokus på ungdomsudveksling på baggrund af drøftelser med
repræsentanter for de unge i de tre lande. ”Demokrati” var et overordnet tema.
Skedsmo Kommune bliver pr. 1. januar 2020 til Lillestrøm Kommune. Fra ca. 51.000 indbyggere til
ca. 88.000 indbyggere. Denne ulighed i kommunestørrelser, ca. 41.000 i Alingsås og ca. 43.000 i
Tårnby, kan på sigt betyde at samarbejdet med Lillestrøm må finde nye former eller at Lillestrøm
må finde andre samarbejdspartnere. Det er ikke sikkert, tiden må vise det.
Formål.
Formålet med venskabskommunernes ungdomsudveksling er at styrke og udvikle kommunernes
historiske bånd: Sprogkundskaber, kulturelt samarbejde, udveksling og nytænkning. Det særlige,
overordnede tema skal være ”klima” med udgangspunkt i FN´s verdensmål.
Samarbejdet skal fortsat være med udgangspunkt i 3 ungdomstræf. Det er dog en positiv
mulighed, at venskabsby-relationen resulterer i andre samarbejder og informationsudvekslinger på
alle områder i kommunerne. Som et eksempel kan nævnes et fotoprojekt der nu er i gang. Med
fotografiet og levende billeder som værktøj udtrykker unge mellem 14 og 20 år fra de tre lande
tanker, drømme og bekymringer. Projektet har fået støtte fra Nordisk Ministerråd, resultatet af
projektet blev præsenteret på ungdomstræffet i Alingsås efteråret 2019.
Principper.
Alle 3 kommuner forpligter sig til følgende:
Gennemføre et planlægningsmøde og et ungdomstræf pr. år i perioden 2020-2022. - 2020 i
Tårnby, 2021 i Lillestrøm og 2022 i Alingsås.
Målgruppen er hovedsagligt unge i aldersgruppen 14-18 år.
Der kan deltage 10-15 unge fra hver kommune på nordisk ungdomstræf.
Temaerne på de nordiske ungdomstræf kan være områderne klima, demokrati, kultur, uddannelse
og øvrige relevante samfundsforhold.
De nordiske ungdomstræf planlægges på et møde om foråret i den kommune der står for
ungdomstræffet. I planlægningsmødet deltager 3-4 unge og 1 voksen fra hvert land.
Selve ungdomstræffet finder sted om efteråret.
Den kommune der arrangerer ungdomstræf er forpligtiget til at sørge for en evaluering.
Den kommune der arrangerer planlægningsmøde og ungdomstræf betaler alle udgifter i
forbindelse med dette. Ophold, kost, arrangementer. De enkelte kommuner betaler dog selv
transportomkostninger.
Organisering.
Der etableres en styregruppe i forhold til Intensjonsavtalen 2020-2022 bestående af 1 politiker og 1
embedsmand fra hver kommune. Der afholdes et styregruppe om året, om muligt i tilknytning til
ungdomstræffet. Der afholdes som udgangspunkt et møde i arbejdsgruppen om året.
Videre frem.
I løbet af 2022 tages stillingen om og i givet fald hvordan samarbejdet skal fortsætte.
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Ovenstående blev godkendt på møde i styregruppen i Alingsås den 20. september 2019 med
henblik på fremsendelse til endelig godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser.
I styregruppemødet deltog:
Jan Petter Myrvold, Skedsmo/Lillestrøm
Sidsel Bjerke Hommersand, Skedsmo/Lillestrøm
Ali Said, Alingsås
Mats Kjellmer, Alingsås
Henrik Zimino, Tårnby
Jens Lauridsen, Tårnby
Dato: ..........................

................................................
Alingsås kommun

................................................
Lillestrøm/Skedsmo kommune
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.........................................
Tårnby kommune

Frånvarouppföljning
Alströmergymnasiet
8
2019.349 KUN
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Datum: 2019-10-10

Kultur- och utbildningsnämnden

Frånvarouppföljning Alströmergymnasiet
Nedan redogör kultur- och utbildningsförvaltningen för uppföljning av frånvaron för elever vid
Alströmergymnasiet läsåret 2018/2019. Statistiken är hämtad från kommunens beslutsstöd
Hypergene den 8 oktober 2019.

Sektor 1

Närvaro/frånvaro per program

Ekonomiprogrammet

Närvaro i %

Frånvaro i %

Varav ogiltig frånvaro
i%

84,6 %

15, 4 %

2,1 %

Ekonomiprogrammet hade 147 elever under vårterminen 2019.
Arbetslaget har tillsammans med elevhälsoteamet (EHT) ett fortsatt fokus på frågan kring
frånvaro. En stor del av mentorstiden används till att prata närvaro/frånvaro och riktlinjer kring
detta. Studieteknik, kurs- och ämnesinformation, schema och kommande aktiviteter finns också
på agendan. Insatser görs tidigt för att öka elevernas insikt och förståelse för sin nya utbildning
genom kursupplägg, studier, betyg/bedömning etc. Det är också av betydelse att eleven känner
att relationen till undervisande lärare och kamrater fungerar bra samt att kunskap finns om vart
de kan vända sig vid behov av olika former av stöd.
EHT arbetar för att göra sig synlig och känd för alla elever på ekonomiprogrammet men har ett
speciellt fokus på åk 1, då det tydligt kan göra skillnad för elevens studiemöjligheter.
Närvaro/frånvaro per årskurs
Årskurs

Närvaro i %

Frånvaro i %

Sektor 1
1
2
3

84,6 %
89,0 %
84,8 %
80,2 %

15,4 %
11,0 %
15,2 %
19,8 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
2,1 %
1,3 %
2,1 %
2,8 %

På ekonomiprogrammet har det skett förändringar kring den giltiga frånvaron i åk 1 och åk 2
jämfört med föregående läsår. Frånvaron ökar i åk 3. I jämförelse med den ogiltiga frånvaron
sticker åk 1 ut då eleverna i denna årskurs har lägst procent med 1,3 %, i jämförelse med åk 2
och åk 3.
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En känd orsak till ökad frånvaro under vårterminen i åk 2 och/eller höstterminen i åk 3 är att
eleven fyller 18 år och själv anmäler sin frånvaro. En annan orsak till frånvaro är att många
elever bokar in körlektioner på skoltid eller tackar ja till arbetspass på sina extraarbeten.
Det är viktigt att ha en tydlig dialog med både enskild elev och hela gruppen kring vad
konsekvenserna blir gällande studieresultatet vid stor frånvaro. Arbetet med att tydliggöra vikten
av närvaro för alla elever, på klassens mentorstid, vid utvecklingssamtal, olika former av
återkopplingar med undervisande lärare samt information på föräldramöten sker.
Närvaro/frånvaro per kön

Kvinna
Man

Närvaro i %

Frånvaro i %

88,2 %
84,1 %

14,8 %
15,9 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
1,5 %
2,6 %

I jämförelsen mellan könen syns att flickor har en högre andel anmäld frånvaro, medan pojkar
har högre andel oanmäld frånvaro. Frånvaron är en fortsatt utmaning för arbetslaget och EHT. a

Gymnasiesärskolan
Närvaro/frånvaro per program

Gymnasiesärskolan
Individuellt program och
nationella program

Närvaro i %

Frånvaro i %

85,7 %

14,3 %

Varav ogiltig
frånvaro
3,2 %

På gymnasiesärskolan var 33 elever inskrivna under läsåret 2018/2019. Gymnasiesärskolan
erbjuder skolgång på ett individuellt program och tre nationella program. Då elevantalet är lågt
på vissa program och i vissa årskurser riskerar redovisning av data på en mer detaljerad nivå
att peka ut individer, vilket inte är avsikten. Således redovisas ovan enbart en sammanställning
på skolnivå. En osäkerhetsfaktor i det datamaterial som finns tillgängligt för vårterminen 2019 är
att det är först under innevarande läsår, det vill säga 2019/2020, som samtlig personal har
möjlighet att rapportera närvaro/ frånvaro i Vklass på ett korrekt sätt. Bedömningen är ändå att
de siffror som redovisas för vårterminen 2019 är korrekta.
Under vårterminen 2019 var det en enskild elev som hade en hög frånvaro vilket påverkar
resultatet på skolnivå. Det gjordes en rad insatser från skolans sida för den enskilda eleven
men omständigheter kopplade till elevens funktionsnedsättning och faktorer som låg utanför
skolans påverkansmöjligheter gjorde att frånvaron var hög.
På individuella programmet finns frånvaro endast vid anmäld ledighet, när eleven är borta på
grund av möte med t. ex externa vårdkontakter eller vid sjukdom. På de nationella programmen
förekom både anmäld och ogiltig frånvaro.
Gymnasiesärskolan har goda rutiner för att främja hög närvaro och snabbt upptäcka frånvaro.
Grunden i arbetet består av att det finns en tät kontakt och dialog, många gånger dagligen, med
såväl elever som vårdnadshavare. Mentorer får även stöd av EHT i arbetet med att främja
närvaro och åtgärda ogiltig frånvaro.

Sektor 2
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Närvaro/frånvaro per program
Närvaro i %

Frånvaro i %

Sektor 2
Bygg- och
anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet

88,0 %
83,4 %

12,0 %
16,6 %

Varav ogiltig
frånvaro
1,9 %
3,5 %

86,4 %

13,6 %

3,2 %

Teknikprogrammet

89,0 %

11,0 %

1,9 %

Frånsett bygg- och anläggningsprogrammet är frånvaron något högre på sektor 2 jämfört med
snittet för hela Alströmergymnasiet. Elever på bygg- och anläggningsprogrammet har dock i
regel bra närvaro på sin APL.
Under läsåret har en ny frånvarorutin implementerats vilket ska resultera i en snabbare
återkoppling till vårdnadshavare/elev. Detta kan ta sig i uttryck att mentor ringer, mailar eller på
annat sätt försöker kontakta elev vid frånvaro. Detta gäller vid både anmäld och oanmäld
frånvaro. Ytterligare åtgärder framöver är att skapa möjligheter för mentor att i arbetslaget
regelbundet lyfta närvaro och frånvaron för diskussion och skapa samsyn kring arbetet framåt.
Närvaro/frånvaro per årskurs
Årskurs

Närvaro i %

Frånvaro i %

Sektor 2
1
2
3

88,0 %
88,6 %
86,1 %
80,5 %

14,8 %
11,2 %
13,8 %
19,4 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
3,3 %
1,4 %
2,5 %
6,0 %

Den ogiltiga frånvaron är förhållandevis låg i jämförelsen med frånvaron i stort. Elever med en
lägre frånvaro är överlag bättre på att anmäla frånvaro vid sjukdom eller annan giltig orsak.
Elever med extremt hög frånvaro tycks, med vissa undantag, i mindre grad fortsätta anmäla
frånvaron där ohälsan är uppmärksammad och åtgärder redan satts in. Detta mönster kan dock
endast ses om man tittar på varje elev enskilt.
Tidigare frånvarorapporteringar har lyft problematik med att elever på bygg- och elprogrammen
tagit anställning och därmed minskat sin närvaro i skolan. Denna problematik upplevs ha
minskat under det senaste läsåret.
Närvaro/frånvaro per kön

Kvinna
Man

Närvaro i %

Frånvaro i %

77,1 %
86,8 %

22,8 %
13,1 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
12,2 %
2,5 %

Flickornas närvaro är fortfarande på en problematisk låg nivå och insatser för att öka denna ska
iscensättas. Andelen flickor vid sektor 2 är låg vilket gör det svårt att analysera frånvaron.

Sektor 3
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Närvaro/frånvaro per program
Närvaro i %

Frånvaro i %

Samhällsvetenskapsprogrammet
Humanistiska programmet

81,9 %
87,3 %

18,1 %
12,7 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
3,2 %
1,4 %

Barn- och fritidsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

76,8 %
75,7 %

23,2 %
24,3 %

6,5 %
4,9 %

Samhällsvetenskapsprogrammet har högre genomsnittlig frånvaro än de övriga
högskoleförberedande programmen på Alströmergymnasiet. Majoriteten av dessa timmar står
en mindre andel elever för. Programmet har varit framgångsrikt i att behålla elever inom
programmet som annars hade riskerat att avbryta sina studier på grund av låg studiemotivation
eller ohälsa. Elever stannar kvar i högre utsträckning inom samhällsvetenskapsprogrammet
med en anpassad studiegång. Detta innebär att de får med sig ett antal betyg även om de inte
når full examen. Ett fåtal elever avslutar sin utbildning nästkommande läsår för att på detta sätt
nå en examen eller får med sig ett studiebevis.
Fördelarna med att behålla eleverna inom skolans ram är att eleven är i ett socialt sammanhang
med rutiner och hinner bli något äldre innan de väljer att gå vidare till arbete eller fortsatta
studier. Dessa elever har i regel en hög frånvaro på grund av sjukskrivning eller annan
problematik vilket blir tydligt i frånvarostatistiken.
Programmet kommer att behöva arbeta tydligare och intensivare med att informera om olika
inriktningar och framhäva samhällsprogrammets bredd och möjligheter för framtida högre
studier. I detta är studie- och yrkesvägledarna en viktig komponent.
Humanistiska programmet har relativt hög närvaro vilket kan förstås genom den
sammanhållning och studiemotivation som eleverna vittnar om. Sammanhållningen och de
aktiva utbildningsvalen får en positiv effekt på hela gruppen vilket leder till högre måluppfyllelse
och högre närvaro. Närvaron har visserligen sjunkit något jämfört med höstterminen 2017, men
är fortsatt relativt hög.
På barn- och fritidsprogrammet har närvaron minskat jämfört med tidigare år. En anledning
bedöms kunna vara att flera elever påbörjar studierna senare efter att ha prövat på studier i
annat program.
På vård- och omsorgsprogrammet fanns elever med mycket stor frånvaro kopplat till
sjukskrivningar, ohälsa och bristande studiemotivation. Dessa elever erbjuds anpassad
skolgång på Plattformen. Då vårdsektorn är i behov av personal erbjuds eleverna timvikariat
vilket några av eleverna har svårt att tacka nej till. Programmet har dock fått hjälp av Vård- och
omsorgscollege och programrådet att sprida till enheterna att endast ringa in elever under
helgerna, vilket har hjälpt i perioder. Närvaron har sjunkit något sedan höstterminen 2017.
Närvaro/frånvaro per årskurs
Årskurs

Närvaro i %

Frånvaro i %

Sektor 3
1
2
3

80,5 %
83,8 %
79,6 %
78,1 %

19,5 %
16,2 %
20,4 %
21,9 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
3,8 %
1,1 %
3,3 %
6,9 %
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Frånvaron ökar med elevernas ålder och efter myndighetsdagen då eleverna får sjukanmäla sig
själva. Dessa elever behöver närvarande mentorer som snabbt fångar upp eleven och för
kontinuerlig dialog om frånvaro och närvaro. Det finns idag ingen möjlighet att i närvarosystemet
identifiera orsaken till varför elevernas frånvaro ökar efter 18 års ålder. Idag kan eleven anmäla
sig giltigt frånvarande via Vklass och via telefon. Det går alltså inte att skilja på om eleven är
sjuk eller om eleven är borta av andra skäl.
De elever som haft en problematisk skolgång tappar ibland motivationen i åk 3 om de ser att
deras examen riskerar att utebli. Dessa elever behöver många extra anpassningar och stöd för
att bryta en negativ trend av frånvaro. Genom ett aktivt arbete kan studieavbrott förhindras,
även om det innebär att elevens närvaro fortsatt är under genomsnittet. Studieavbrott ses som
en större risk för den enskilde eleven än en hög frånvaro även om målet alltid är att eleven ska
ha full närvaro i skolan.
En annan orsak till hög frånvaro på framförallt samhällsvetenskapliga programmet kan vara den
stress som många elever känner inför skolsituationen och för att prestera så bra som möjligt i
alla ämnen. En del elever och då främst flickor uttrycker att de stannar hemma för att läsa till
prov eller skriva klart uppgifter. Det är viktigt att skolan noggrant bevakar elevernas arbetsmiljö
och på alla sätt värnar om denna.
På Humanistiska programmet är trivseln god, måluppfyllelsen hög och närvaron god. Det är inte
alltid självklart om hög måluppfyllelse leder till högre motivation och därmed närvaro eller om
det är den höga närvaron som ger hög måluppfyllelse och trivsel.
Enligt riktlinjer i från centrala studiestödsnämnden så ska skolan efter fyra timmars ogiltig
frånvaro under en period på 30 dagar meddela elev samt vårdnadshavare att frånvaron kommer
rapporteras in till CSN. Detta gäller om eleven under kommande 30-dagarsperiod har ogiltig
frånvaro vid fyra enskilda tillfällen. I dessa fall återkallar CSN studiestödet vilket kan vara en
tydlig signal till eleven men ibland också öka problematiken kring frånvaron.
Närvaro/frånvaro per kön

Kvinna
Man

Närvaro i %

Frånvaro i %

80,4 %
80,7 %

19,6 %
19,3 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
2,3 %
6,7 %

Inom sektor 3 finns endast marginella skillnader mellan könen gällande frånvaron. Det är
framförallt den ogiltiga frånvaron som är högre bland pojkarna vilket bland annat kan härledas
till elever i åk 3 med mycket stor ogiltig frånvaro.
Sammanfattningsvis visar närvarostatistiken från sektor 3 att närvarofrågan fortsatt ska vara i
fokus för att fånga upp eleverna och på det sättet öka måluppfyllelse samt genomströmning
men också för att rusta eleverna för det framtida yrkeslivet. Följande insatser kommer därför att
arbetas vidare med under läsåret 19/20:
●

●

●

Tydliggöra rutinerna vid frånvaro för vårdnadshavare samt informera om skolans
inställning till att söka ledighet och vikten av att vara i skolan så mycket man kan.
Erfarenhet visar att om eleven vistas i skolan kan hjälp erhållas.
Tydliggörande av rutinerna för oro kring frånvaro till lärare och mentorer. Blanketten för
oro kring just frånvaro tydliggörs och blir ett bättre instrument för både mentorer och
elevhälsa för att förebygga hög frånvaro.
Mentorerna fångar tidigt upp tendenser kring hög och pratar med eleven samt eventuell
vårdnadshavare. Även giltig frånvaro följs upp i mycket större utsträckning då mentor
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●
●

●
●

ställer frågor till eleven i ett tidigt stadie. Att tidigt bli sedd är en klar framgångsfaktor i
att minska till exempel psykisk ohälsa.
Man jobbar aktivt i arbetslagen för att stämma av frånvaron för eleverna under veckan
och diskuterar vilka insatser som behövs göras.
Rektor kallar elever tidigt till ett kort samtal om mentor signalerar om hög frånvaro. Då
kan också andra delar av elevhälsan vara med såsom skolsköterska eller kurator för att
utröna vad skolan kan stötta med gällande att öka närvaron.
Under mentorstid jobbar man fokuserat med närvarofrågan på gruppnivå. Man kopplar
den tidigt till arbetslivet och följer upp noga i det arbetsplatsförlagda lärandet.
Tydliggöra för eleven vilka konsekvenser hög frånvaro kan få och vilket stöd skolan kan
erbjuda om eleven behöver hjälp.

Sektor 4

Närvaro/frånvaro per program
Närvaro i %

Frånvaro i %

Estetiska programmet
Naturvetenskapsprogrammet

87,8 %
89,4 %

12,2 %
10,6 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
1,5 %
1,0 %

Handels- och
administrationsprogrammet
Restaurang- och
livsmedelsprogrammet

81,5 %

18,5 %

3,6 %

72,4 %

22,6 %

7,2 %

Närvaron på estetiska programmet visar för andra året i rad en positiv tendens. Frånvaron,
både giltig och ogiltig, sjönk från VT 2017 till VT 2018, och ytterligare till VT 2019. Mönstret för
ES-eleverna överensstämmer med hela skolans på så sätt att frånvaron ökar mellan
årskurserna, från låg i årskurs 1 till högre i årskurs 3.
Närvaro/frånvaro per årskurs
Årskurs

Närvaro i %

Frånvaro i %

Sektor 4
1
2
3

82,4 %
89,2 %
85,7 %
78,0 %

17,6 %
10,8 %
14,3 %
22,0 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
3,8 %
1,7 %
1,9 %
5,3 %

Närvaro/frånvaro per kön

Kvinna
Man

Närvaro i %

Frånvaro i %

87,0 %
83,5 %

13,0 %
16,5 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
1,4 %
3,9 %
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Däremot skiljer sig könsfördelningen för frånvaron på ES från fördelningen i skolan som helhet.
För hela Alströmergymnasiet är den giltiga frånvaron jämnt fördelad mellan könen (16,2 resp
16,0 procent) medan den på estetprogrammet är betydligt högre för flickor än för pojkar (14,3
resp 8,8 procent). Den ogiltiga frånvaron på hela skolan är större för pojkar än för flickor, men
på ES är den skillnaden obetydlig.

Sektor 5

Närvaro/frånvaro totalt

Sektor 5
1
2
3

Närvaro i %

Frånvaro i %

71,4 %
70,6 %
76,0 %
74,4 %

28,6 %
29,4 %
24,0 %
25,6 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
16,2 %
17,2 %
10,3 %
13,9 %

Antal
141
121
12
5

Sektorn har liksom gymnasiet som helhet haft stort fokus på olika insatser för att öka elevernas
närvaro i skolan sedan läsåret 2016/2017. Tätt samarbete i arbetslaget, snabbt agerande av
mentor vid frånvaro och orosanmälan till rektor och EHT är några exempel på väl
implementerade rutiner. Kopplingen närvaro och framgång i studierna fokuseras på mentorstid
samt kommuniceras med målsmän och boenden.
I en jämförelse mellan läsåret 16/17 och 17/18 kan man se en positiv utveckling på sektor 5 då
elevernas närvaro i skolan ökade med ungefär 10%. Det var i första hand elever inom
individuellt alternativ (preparand) som stod för ökningen. Två tredjedelar av den gruppen hade
mycket god närvaro och för alla dessa elever ledde studierna under läsåret till behörighet för
studier på nationella program. Eleverna inom språkintroduktion hade dessvärre fortsatt hög
frånvaro varav en tredjedel på nivåer över 20%.
Inför läsåret 18/19 såg elevunderlaget på IA inriktningen i allt väsentligt annorlunda ut. Ett flertal
elever med stora utmaningar såsom sociala problem och psykisk ohälsa togs emot. Flera med
lång erfarenhet av hög frånvaro och svårigheter att få skolgången att fungera sedan tidigare.
Detta i kombination med att antalet elever inom språkintroduktion med frånvaro på över 20%
även detta läsår uppgick till ungefär en tredjedel, resulterade i att den förbättrade
närvarostatistik på ungefär 10% man kunde notera året innan dessvärre försämrades
motsvarande samma 10 procent.
Elever inom inriktningen yrkesintroduktion visar på en positiv tendens. I den gruppen är det
endast ett fåtal elever som har frånvaro som uppgår till 20%. Man ser att ju mer programnära
och integrerat elever på introduktionsprogrammen erbjuds att studera desto tydligare blir
målbilden, motivationen ökar och därmed också närvaron i skolan.
Man kan konstatera att liksom föregående läsår är det IM-elever som går sitt andra år på
programmet som har bäst närvaro. Om man inte färdigställer på ett år utan behöver ytterligare
ett brukar motivationen ofta öka av olika skäl. Eleverna har hunnit mogna, fått ökad förmåga att
själva formulera mål för studierna samt känna större trygghet och tilltro till den egna förmågan.
Om studieplanen behöver läggas upp på tre år uppstår ofta en frustration över att inte komma
vidare tillräckligt snabbt och därmed ökar frånvaron något igen.
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Den relativt stadiga andel (1/3) elever på språkintroduktion med hög frånvaro består
huvudsakligen av asylsökande ungdomar vars asylprocess varit svår med flera avslag som tagit
elevernas fokus och ork i anspråk samt resulterat i ökad uppgivenhet och psykiskt lidande.
Trots stöd av mentorer, elevhälsa och tät kontakt med boenden och andra inblandade, har det
varit mycket svårt för många att leva i ovisshet under lång tid och hitta motivation i studierna
utan att veta om man kan planera för en framtid i Sverige.
Närvaro/frånvaro per kön

Kvinna
Man

Närvaro i %

Frånvaro i %

76,0 %
69,6 %

24,0 %
30,4 %

Varav ogiltig
frånvaro i %
9,2 %
18,9 %

Antal
40
101

Liksom föregående läsår är de manliga eleverna både i majoritet på sektorn och har även
svårast med studiemotivation/närvaro. En stor del av förklaringen finns i ovan resonemang då
majoriteten av eleverna i asylprocess var unga män.
I arbetslagets utvärdering VT19 pekar man på vikten av än mer sammanhållen skoldag och ett
ännu tätare samarbete kring de elever med svårast utmaningar.
Den höga andelen anmäld frånvaro är något vi behöver följa upp tätare på sektorn. Vissa
elevers mående och längre sjukskrivningar till följd av detta är en del av förklaringen men inte
hela. Det finns ett antal myndiga elever som sjukanmäler sig själva i alltför stor utsträckning.
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-11
Pär Hellsten

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.349 KUN

Frånvarouppföljning Alströmergymnasiet
Ärendebeskrivning
Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs en frånvarouppföljning av
Alströmergymnasiet elever innevarande läsår.
Förvaltningens yttrande
Kultur-och utbildningsförvaltningen har genomfört en uppföljning av närvaro, frånvaro och
ogiltig frånvaro gällande Alströmergymnasiets elever för vårterminen 2019 sektorsvis.
Arbetslagen har utvärderat statistiken och även de insatser som genomförts har analyserats.
Frånvarouppföljningen visar bland annat på följande:





Frånvaron, både giltig och ogiltig, ökar desto längre in på gymnasietiden eleven är.
Pojkar har generellt sätt något högre frånvaro.
I vissa gymnasieprogram är frånvaro kopplat till arbete.
Ohälsa och till viss del dokumenterad stress

Frånvarouppföljningen daterad den 10 oktober 2019 biläggs i sin helhet tjänsteskrivelsen.

Ekonomisk bedömning
Beslutet innebär inga kostnader
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner frånvarouppföljningen

Beslutet ska skickas till
Verksamhet utbildning

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef för utbildning

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-11
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-11
Pär Hellsten

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.349 KUN
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Kunskapsuppföljning
Alströmergymnasiet
2018/2019
9
2019.345 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-11
Dennis Pavlovic

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.345 KUN

Kunskapsuppföljning Alströmergymnasiet 2018/2019
Ärendebeskrivning
Som en del i nämndens systematiska kvalitetsarbete följer kultur- och
utbildningsförvaltningen upp Alströmergymnasiets examens- och betygsutfall för föregående
läsår.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har i separat bilaga daterad den 8 oktober genomfört en redogörelse och
analys av examen- och betygsutfallet för läsåret 2018/2019.
Genomgången visar bland annat att:










Andelen elever med examen har minskat något från 2018 till 2019 från 94,5 % till
94 %.
Den största förbättringen gällande examen har skett vid vård- och
omsorgsprogrammet där andelen elever med examen stigit från 50 % till 87,5 % från
2018 till 2019.
Andelen elever med examen vid Handels- och administrationsprogrammet har
minskat från 100% 2018 till 84,6 % för 2019.
Den genomsnittliga betygspoängen har minskat från 14,4 poäng till 14,1 poäng
mellan läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Dessa poäng är en sammanvägning av de
högskoleförberedande- och yrkesprogrammen.
Läsåret 2018/2019 fick 42 % av eleverna något av betygen A-C medan motsvarande
siffra för läsåret 2017/2018 var 44,4 %. Andelen elever som uppnådde betygen D-E
var 55 % för läsåret 2018/2019, motsvarande siffra för läsåret 2017/2018 var 56%.
Förvaltningen fortsätter att erbjuda eleverna stöd via stödfunktionerna
”mattesupporten”, ”plattformen” och elevhälsan. Genom dessa insatser och
systematiska uppföljningar bedömer förvaltningen att Alströmergymnasiet har
förutsättningar att öka genomströmning och betygspoäng för kommande läsår.

Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Kunskapsuppföljnigen för läsåret 2018/2019 godkänns.
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Beslutet ska skickas till
Verksamhet utbildning

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef Utbildning

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-11
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Datum:

2019-10-08

Kunskapsuppföljning Alströmergymnasiet 2018/2019
Som en del i nämndens systematiska kvalitetsarbete följer kultur- och
utbildningsförvaltningen upp Alströmergymnasiets examens- och betygsutfall för
föregående läsår. Nedan redogör förvaltningen utfallet med tillhörande analys för
läsåret 2018/2019.Utfallet består av statistik som är hämtad ur kommunens beslutsstöd
Hypergene den 8 oktober 2019.

Elever med examen
Antal elever med examen
2017/2018

2017/2018

2018/2019

2018/2019

Antal avgångselever
298

Varav elever med
examen
280

232

221

72

69

24

23

21

7

7

Naturvetenskapsprogrammet

24

22

18

17

Samhällsvetenskapsprogrammet

50

48

51

48

Teknikprogrammet

50

47

60

57

Yrkesprogram

64

59

65

59

6

6

9

9

17

16
11

10

El- och energiprogrammet
Handels- och
administrationsprogrammet
Restaurang- och
livsmedelsprogrammet

20

18

22

20

10

8
13

11

1

1
2

2

Vård- och omsorgsprogrammet

10

10

8

7

antal
avgångselever
273

varav elever
med examen
258

208

197

Ekonomiprogrammet

54

53

Humanistprogrammet

6

6

Estetiska programmet

24

Samtliga program
Högskoleförberedande
program

Barn- och fritidsprogrammet
Bygg- och
anläggningsprogrammet
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Andel elever med examen

2016/2017 2017/2018 2018/2019
VT
VT
VT
Samtliga program

90,0%

94,5%

94,0%

Högskoleförberedande program

92,5%

95,2%

95,3%

Ekonomiprogrammet

85,0%

96,3%

95,8%

Estetiska programmet

91,7%

87,5%

95,8%

Humanistprogrammet

100%

100%

100,0%

Naturvetenskapsprogrammet

82,4%

91,7%

94,4%

Samhällsvetenskapsprogrammet

97,4%

96,0%

94,1%

Teknikprogrammet

98,0%

98,0%

95,0%

Yrkesprogram

83,3%

93,8%

90,8%

Barn- och fritidsprogrammet

93,3%

100%

100,0%

Bygg- och anläggningsprogrammet

66,7%

94,1%

90,9%

El- och energiprogrammet

84,2%

95,0%

90,9%

Handels- och administrationsprogrammet

84,6%

100%

84,6%

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

66,7%

100%

100,0%

Vård- och omsorgsprogrammet

85,7%

50%

87,5%

Den totala andelen elever med examen har från 2018 till 2019 avviker negativt från
94,5 % till 94,0 %, den negativa avvikelsen består om 0,5 procentenheter.
Yrkesprogrammen avviker negativt med tre procentenheter. Utfallet blir emellertid olika
beroende på elevantal då ett lågt antal elever ger en större avvikelse i statistiken
mellan åren.
Den största förbättringen gällande examen har skett vid vård- och omsorgsprogrammet
där andelen elever med examen stigit från 50 % till 87,5 %. För de
högskoleförberedande programmen utmärker sig det estetiska programmet där tidigare
läsårs andel elever med examen gått från 87,5 % till 95,8 %.
Handels- och administrationsprogrammet avviker negativt läsåret 2018/2019.
Föregående läsår tog samtliga elever examen vid programmet och för läsåret
2018/2019 har andelen elever med examen minskat till 84,6 %. Förvaltningen noterar
denna minskning och ett arbete har initierats för öka andelen elever med examen
innevarande läsår. Målet för verksamheten är att möjliggöra för samtliga elever att nå
de kunskapskrav som krävs för att erhålla ett examensbevis. Det krävs därför fortsatt
arbete med att nå ett ytterligare förbättrat resultat som möjliggör för fler elever att
erhålla ett examensbevis.
Förvaltningen anser dock att det är ett tillfredsställande resultat som beror på ett
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systematiskt och målmedvetet arbete med extra anpassningar, individuella lösningar,
värdegrundsarbete samt ett nära samarbete med elevhälsan. Mentorerna har
dessutom haft avstämningar med specialpedagoger och elevhälsa för att eleverna i
högre utsträckning ska nå examensmålen.

Betygspoäng samt betygsutveckling i matematik

Genomsnittlig betygspoäng för elever med studiebevis eller examen
2016/2017

2017/2018

2018/2019

VT

VT

VT

Samtliga program

14,3

14,4

14,1

Högskoleförberedande program

14,8

14,9

14,8

Yrkesprogram

13,0

13,2

12,3

Den genomsnittliga betygspoängen har minskat från 14,4 poäng till 14,1 poäng mellan
läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Det är en sammanvägning av de
högskoleförberedande- och yrkesprogrammen. Gällande yrkesprogrammen är
betygspoängen lägst för vård- och omsorgsprogrammet. Ett analysarbete för att
identifiera varför vård- och omsorgsprogrammets betygspoäng är lågt och har minskat
kommer att göras av förvaltningen i syfte att iscensätta åtgärder för att kunna höja
betygspoängen framöver.
För de högskoleförberedande programmen är minskningen marginell, från 14,9 poäng
till 14,8 poäng, och bedöms vara stabilt överlag.
Betygsutveckling matematik 1 (1a, 1b och 1C)
Läsåret 2018/2019 fick 42 % av eleverna något av betygen A-C i matematik medan
motsvarande siffra för läsåret 2017/2018 var 44,4 %. Andelen elever som uppnår betyg
D-E i matematik är 55 % för läsåret 2018/2019, motsvarande siffra för läsåret
2017/2018 är 56%. Andelen elever som avslutar kursen med betyget F har under
samma tidsperiod minskat, från 3,6 % till 3,3 %.
Sammanfattningsvis kan man se att de senaste läsårens positiva trend har brutits,
dock med små skillnader. Kultur- och utbildningsförvaltningen kan konstatera att fler
elever når betyg A och B än tidigare, men att det vägs upp av ökning av betyg i den
lägre skalan. Förvaltningens fortsatta arbete med att erbjuda elever stöd i form av
”mattesupport”, ”plattformen” och elevhälsa bedöms ha goda förutsättningar att lyckas
öka genomströmning och öka betygspoäng för kommande läsår.
Ett arbete för att utveckla ämneslagens arbetsmetoder kommer att initierats avseende
matematikämnet i syfte att höja måluppfyllelsen i samtliga betygsskalor.
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Förslag till interkommunal
ersättning (IKE) inom
gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan
kalenderåret 2020
10
2019.344 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-10
Martin Larsson

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.344 KUN

Förslag till interkommunala ersättningar (IKE) inom
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2020
Ärendebeskrivning
Förbundstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har beslutat om förslag till
interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för 2020.
Enligt förbundsstyrelsens beslut den 27 september 2019, § 74 rekommenderas
medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret
2020.
Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 29 november 2019.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har deltagit i framtagandet av prislistan inom Göteborgsregionens arbetsgrupp
för gymnasieekonomer och utbildningschefer. Förslaget visar på en prisökning om 1,3 %
samt en indexökning om 2,532 % jämfört med 2019 års prislista.
Kostnader för IKE förväntas öka med 1,9 mkr för Kultur och utbildningsnämnden utifrån
förslaget varav 1,2 mkr ej täcks av kommunens resursmodell. Intäkterna för IKE förväntas
öka motsvarande med cirka 400 tkr. Totalt sett förväntas därmed en ökad kostnad om 800
tkr för IKE vid Alströmer gymnasiet vilka ej täcks av resursmodellen.

Ekonomisk bedömning
Förvaltningen bedömer att förväntad kostnadsökning om 800 tkr kan hanteras inom befintlig
ram inkluderat resursmodellens tilldelning utefter befolkningsförändring.
Förslag till beslut
Förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola för
kalenderåret 2020 godkänns.
Beslutet ska skickas till
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Controller

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-10
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Återrapportering
handlingsplan
Arbetsmarknadsenheten
(AME)
11
2019.175 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-11
Julia Mårtensson, Martin Larsson

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.175 KUN

Återrapportering handlingsplan Arbetsmarknadsenheten
Ärendebeskrivning
Enligt Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 ska en omdedelbar
anpassning till fördelning av tilldelad budget gällande Arbetsmarkandsenhetens verksamhet
genomföras och en handlingsplan utarbetas. Nämnden antog en handlingsplan för
Arbetsmarknadsenheten vid sitt sammanträde den 20 mars § 42. Förvaltningen genomför
här en återrapportering av genomförda åtgärder utifrån den fastställda handlingsplanen för
Arbetsmarknadsenheten.
Förvaltningens yttrande
Arbetsmarknadsenhetens syfte och uppdrag är att stötta olika målgrupper som står utanför
arbetsmarknaden. Målgrupperna är indelade i aktiviteter för ungdomar, nyanlända och övriga
vuxna. Samverkanspartner för bland annat kartläggningar av individer är
Arbetsförmedlingen. I Alingsås kommun finns även verksamheten vid Actusgården vilken
bedriver olika insatser och verksamheter så som kartläggning, arbetsträning och cvskrivning. Utöver detta finns ”Vinden” och olika arbetsträningsplatser så som café Kvarnen.
Arbetsmarknadsenheten arbetar årligen med cirka 320 individer.
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet drivs genom externa intäkter utöver kommunbidraget
medan personalkostnaden utgör den största kostnaden för verksamheten. För att bedriva
verksamheten inom tilldelad budget krävdes vid årets ingång en anpassning om 5,5 mkr.
Förvaltningen har under året tillsatt en projektledare för att arbeta fram tydliga
samverkansarenor i förvaltningen utifrån Arbetsmarknadsenhetens uppdrag. Nya arbetssätt
har implementerats och ökad andel externa uppdrag, till exempel arbetsförmågebedömning,
har givits.
Förvaltningen har under året genomfört åtgärder såsom skapandet av funktionen ”En väg ut”,
caféspråkträningsplats, delade tjänster mellan Integrationsavdelningen, IM och AME, ej
återbesättning av ledigheter eller vikarier, lönestöd och handledning, renovering och nystart
av Actusgården. Verksamheten har också genomfört systematiska åtgärder för att möta
minskad ramtilldelning, en förväntad lågkonjunktur och Arbetsförmedlingens minskade
service och tillgänglighet. En personalenkät har genomförts vid Arbetsmarknadsenheten och
arbetsplatsmöten sker varje vecka inom verksamheten.
Nämnden har erhållit muntlig uppföljning av handlingsplanen vid varje nämndssammanträde.
Nästa uppföljning av handlingsplanen kommer att redovisas i samband med årsbokslutet.
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I tabell nedan redovisas prognos för respektive åtgärd för 2019 samt 2020.

Effekt
2019

Åtgärd (tkr)

Prognos Effekt
2019
2020

Prognos
2020

Sökta medel flyktingfonden, café Nolhaga Parkbad

700

1 200

0

0

Sökta medel §37a, samarbete stadsmissionen

250

0

0

0

0

0

546

546

Utlånad personal BoU

200

274

400

282

Samarbete personal Integrationsavdelning

104

81

250

250

Personal KAA

104

0

250

0

Hyra lokal

278

53

555

555

1 713

1 763

0

626

800

800

1 170

1 314

1 310

0

700

0

Schablonintäkter ensamkommande

0

500

0

0

Externa intäkter 2020

0

0

0

400

5 459

4 671

3 871

3 973

Avslut Satsning 100 inför 2020

Personalanpassningar ledigheter
Permanenta personalanpassningar
Personalkostnader övrigt

Summa (kr)

Ekonomisk bedömning
Förvaltningen bedömer att åtgärder om 4,7 mkr kommer att kunna genomföras under 2019
utav planerade 5,5 mkr. Detta medför en negativ avvikelse om 800 tkr på helår för
verksamheten som följd. Inför 2020 prognostiseras att åtgärder om 4 mkr kan genomföras då
vissa av årets åtgärder, som tilldelning av flyktingfondsmedel, varit tillfälliga. Under 2020
återstår därmed 1,5 mkr att hantera under nuvarande förutsättningar.
Förslag till beslut
Nämnden godkänner återrapporteringen av handlingsplan för Arbetsmarknadsenheten.
Beslutet ska skickas till
Verksamheten för Integration och arbetsmarknad

Anneli SchwartzJulia Mårtensson
Förvaltningschef

Verksamhetschef Integration och arbetsmarknad

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-11
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Kulturpris och
kulturstipendium
Alstroemeria
12
2019.342 KUN

Sida 70 av 73

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-10-10
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.342 KUN

Kulturpris och kulturstipendium Alstroemeria
Ärendebeskrivning
Under 2019 har Alingsås firat 400-års jubileum. Kommunen har firat detta med olika
aktiviteter under året. Bland annat har styr- och projektgruppen för kommunens 400- års
firande delat ut ett kulturpris och ett kulturstipendium under jubileumshelgen i september. Det
finns kvar ekonomiska medel ur jubileumsfonden för utdelning av dessa pris och stipendium
under ytterligare två år för framtida pristagare (2020-2021). Priset och stipendiet, som går
under namnen ”Kulturpris Alstroemeria för unga vuxna” och ”Kulturstipendium Alstroemeria
för ungdomar”, består sammantaget av 15 000 kr per år. Där kulturpriset står för 10 000 kr
och stipendiet för 5 000 kr. Kultur- och utbildningsförvaltningen har fått en förfrågan från 400års jubileets styr- och projektgrupp om att handlägga och dela ut detta pris under de
kommande två åren. För att därefter permanenta dessa priser med kultur- och
utbildningsnämnden som avsändare.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har tagit del av förslag till kriterierna för pris och stipendium enligt nedan:
Kulturpris Alstroemeria för unga vuxna
Kulturpris för unga vuxna i åldrarna 16-30 år delas ut för värdefulla insatser inom bildkonst,
dans, design, film, foto, idrott, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller jämförbara
områden av kulturella verksamheter.


Pristagaren-/arna skall ha en anknytning till Alingsås kommun.



En eller flera pristagare kan utses.



Priset kan tilldelas enskild, grupp, organisation eller förening.



Kultur- och utbildningsnämnden meddelar när förslag på kulturpristagare kan
nomineras



Kultur- och utbildningsnämnden och representanter från ungdomsfullmäktige
ansvarar för handläggning av priset



Kultur- och utbildningsnämnden utser och beslutar tillsammans med
ungdomsfullmäktige kulturpristagare utifrån de förslag som nominerats till
nämnden



Kultur- och utbildningsnämnden beslutar tillsammans med
ungdomsfullmäktige om tidpunkt och former för utdelning av priset/priserna.
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Kulturpriset utgår med totalt 10 000 kr per år

Kulturstipendium Alstroemeria för ungdomar
Kulturstipendium för ungdomar i åldrarna 16-25 år delas ut som stöd och uppmuntran till
fortsatt utveckling och verksamhet inom bildkonst, dans, design, film, foto, idrott,
konsthantverk, litteratur, mode, musik, teater eller jämförbara områden av kulturell
verksamhet.


Pristagaren ska vara bosatt eller verksam i Alingsås kommun



Endast en stipendiat kan utses varje år (enskild person)



Kultur- och utbildningsnämnden meddelar när och kulturstipendiet kan sökas



Kultur- och utbildningsnämnden och representanter från ungdomsfullmäktige
ansvarar för handläggning av stipendiet



Kultur- och utbildningsnämnden utser och beslutar tillsammans med
ungdomsfullmäktige mottagare av kulturstipendium utifrån de som ansökt om
stipendiet



Kulturstipendiet utgår med totalt 5000 kr per år



Kultur- och utbildningsnämnden kan begära en skriftlig redogörelse för hur
pengarna har använts



Kultur- och utbildningsnämnden beslutar tillsammans med
ungdomsfullmäktige om tidpunkt och former för utdelning av stipendiet.

Förvaltningen tycker att det är viktigt att uppmärksamma ungdomars och unga vuxnas
kulturutövande i Alingsås. Det finns avsatta medel för att dela ut priset/stipendiet i ytterligare
två år och förvaltningen anser att man kan åta sig att handlägga och besluta om tilldelning av
dessa under denna period. Att dela ut priset efter denna period, det vill säga från 2022, får
nämnden ta ställning till vid ett senare tillfälle när det blir aktuellt och även se över kriterierna.
Ekonomisk bedömning
Förslaget medför kostnader. Ekonomiska medel för utdelning av själva pris- och
stipendiepengarna för 2020-2021 är redan finansierade med hjälp av medel från
jubileumsfonden. I övrigt innebär förslaget att personella resurser kommer att tas i anspråk
för handläggning av priserna och stipendiet, denna kostnad bedöms kunna finansieras inom
befintlig ram men påverka verksamhet.
Förslag till beslut
Nämnden beslutar att tillsammans med ungdomsfullmäktige handlägga och utse mottagare
av kulturpriset och kulturstipendiet.
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Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillämpning av utdelning av priset och
stipendiet.

Beslutet ska skickas till
Ungdomsfullmäktige, rektor för sektor 6, KS

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

l

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-10-10

Sida 73 av 73

