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Information från förvaltningen
Organisation Alströmergymnasiet 2020/2021
Motionssvar: hälsosamtal för alla kommunens 16-åringar
Revidering av kriterier för kulturpris och kulturstipendium Alstroemeria
Investeringar under 2020
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§ 12

Information från förvaltningen
A/ Bidrag MC Alingsås
B/ Information från förvaltningen
- Förvaltningen är nominerade till Guldtrappan igen
- Planering med anledning av Covid 19
- Rapport från BUS-möte den den 5 mars
- Rapport från dialogdag på Alströmergymnasiet den 6 mars
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§ 13 2020.072 KUN

Organisation Alströmergymnasiet 2020/2021
Ärendebeskrivning
Vid Alströmergymnasiet i Alingsås kommun finns i mars sammanlagt 1152 elever och av
dessa går 1122 nationella program. Med nedanstående förslag för preliminär antagning
kommer antalet elever på nationella program öka till ca 1 200 läsåret 2020/2021. Förslaget
nedan har tagit hänsyn till söktryck, lokaler, lärarbehörigheter och ekonomi.
Gymnasievalsansökan inom Göteborgsregionen (GR) avslutades den 3 februari 2020.
Tidsplan för gymnasieantagning för läsår 2020/2021 är som följer:
3
Gymnasievalet stänger för elev
februari
Kultur- och utbildningsnämnden sammanträder för beslut om platser till
18 mars
preliminärantagningen
1 april
Inloggning till Indra stängs inför preliminärantagning
16 april Preliminärantagning klar
13 maj Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om platser till slutantagningen
17 maj Sista dag att lägga ner utbildning/program
1 juni
Gymnasievalet stänger för studie- och yrkesvägledare
10 juni Slutantagning. Platserna ska vara klarmarkerade senast kl. 10.00
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 mars angett följande:
I förhållande till ursprungligt platsantal föreslås justeringar. Dessa framgår av kolumnen
”Förslag platsantal till preliminärantagningen”. I siffrorna ingår elever innanför och utanför
GR-området, likaså elever som sökt till någon av Alströmergymnasiets NIU-utbildningar.
Andrahandsmottagande elever finns inte med förrän senare i processen. Efter
preliminärantagningen kan förvaltningen se hur många elever som eventuellt kommit in i
andra hand. Simuleringen är gjord 3 mars 2020 och utifrån denna simulering lämnas följande
förslag på organisation:
Inför läsårsstart
Förslag
2019/2020 fördelar
platsantal ti
Ursprungligt
sig ansökningarna
Förstahandsval Förstahandsval ll
platsantal
enligt följande:
behöriga
obehöriga
preliminär2019/2020
antagningen
2020/2021
Program
Barn- och fritid
15
10
12
15
Bygg- och
anläggning och
25
22
15
25
lärling
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Ekonomi
El- och energi

80

74

8

82

25

28

7

26

5
11
13
4
46

2
0
7
0
1

8
22
25
0
44

8

9

15

67
64
5

7
2
12

82
64
15
427

Estet/Dans
10
Estet/Musik
20
Handel/admin
25
Humanistiska
10
Naturvetenskap
30
Restaurang- och
15
livsmedel
Samhällsvetenskap 70
Teknik
60
Vård- och omsorg 15
Summa:
400

Ansökningsstatistiken visar endast 4 st sökande till humanistiska programmet som utifrån ett
ekonomiskt perspektiv och svårigheter att rekrytera språklärare inom GR föreslås att läggas
vilande. De elever som önskar studera vid ett humanistiskt program har den möjligheten
genom GR:s antagning (Kitas gymnasium, Göteborg, och Schillerska gymnasium,
Göteborg).
Inför slutantagningen genomförs ytterligare ett antal simuleringskörningar för att kunna
säkerställa platsantalet per program. Förvaltningen analyserar därmed kontinuerligt
platsantalet och gör justeringar utifrån genomförda simuleringar. Den 10 juni kl. 12.00 ska de
sista justeringarna vara gjorda inför slutantagningen och inrapporterade till GR. Kultur- och
utbildningsnämnden kommer därmed att behöva besluta om att ge ordförande får i uppdrag
att besluta i frågan då ordinarie sammanträde genomförs 13 maj.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden
1. Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att humanistiska programmet läggs vilande
läsåret 2020/2021.
2. Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till platsantal till
preliminärantagningen för läsåret 2020/2021.
3. Beslut om platsantal till slutantagningen för läsåret 2020/2021 fattas genom
ordförandebeslut senast 10 juni 2020.
Expedieras till
Representant GR
Verksamhetschef utbildning
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§ 14 2020.047 KUN

Motionssvar: hälsosamtal för alla kommunens 16-åringar
Ärendebeskrivning
Josefine Werner Alm (S), Björn Wallin Salthammer (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 11 december 2019, § 257 lämnat en motion om hälsosamtal för alla
kommunens 16-åringar. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 22 januari, § 22 behandlat
ärendet och beslutat att lämna motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Motionärerna anger att 16-åringar som börjar gymnasiet har rätt till hälsosamtal via
elevhälsan. De ungdomar som inte påbörjar eller gör avbrott i gymnasiestudier faller under
det så kallade kommunala aktivitetsansvaret. Denna grupp ingår inte i satsningen om att få
hälsosamtal då de inte är inskrivna elever på gymnasiet. Enligt motionärerna finns det dock
ett behov av att just denna grupp behöver ett hälsosamtal då den psykosociala ohälsan är
vanlig här. Mot bakgrund av detta vill motionärerna att de 16 åringar som skrivs in i det
kommunala aktivitetsansvaret också ska få rätt till hälsosamtal likt övriga 16-åringar som går
gymnasium i Alingsås kommun.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 mars angett följande:
Enligt skollagen ska det finnas en elevhälsa i gymnasieskolan (skollag 2 kap 25 §) och
gymnasielever ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll (27
§). Genom elevhälsans regi genomförs också hälsosamtal med gymnasiets elever.
Förvaltningen anser att detta hälsosamtal också bör erbjudas till ungdomar inom det
kommunala aktivitetsansvaret om ungdomarna så önskar. För att kunna genomföra sådana
hälsosamtal krävs en utökning av personalresurser motsvarande en skolsköterska om 40 %
vilket motsvarar en kostnad om 250 tkr.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Nämnden tillstyrker motionen i det fall extra resurser tillkommer uppdraget.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 15 2019.342 KUN

Revidering av kriterier för kulturpris och kulturstipendium Alstroemeria
Ärendebeskrivning
Kommunens styr- och projektgrupp för Alingsås 400- års firande delade ut ett kulturpris och
ett kulturstipendium under jubileumshelgen i september 2019. Medel samt kriterier för
utdelning av kulturpris och ett kulturstipendium under ytterligare två år fanns upprättat i
gruppens budget.
Mot bakgrund av detta fick kultur- och utbildningsnämnden frågan om man kunde
administrera och handlägga utdelningen av dessa priser då jubileets styr- och projektgrupp
inte längre var aktiv under de kommande två åren.
Den 23 oktober § 130 beslutade därför kultur- och utbildningsnämnden att överta
handläggningen samt utse mottagare av kulturpriset och kulturstipendiet Alstroemeria under
en tvåårsperiod.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 mars angett följande:
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att bygga upp en organisation för handläggning av
dessa priser. Vilka tillsammans utgör en summa om 15.000 per år. Kriterierna för att erhålla
kulturpriserna är omfattande och bland annat så innehåller de skrivningar om att värdefulla
insatser och utveckling inom idrott kan premieras. Förvaltningen anser att kriterierna för att
erhålla priserna är för bred vilket också medför en allt för stor administrativ insats för att
kunna handlägga dess ansökningar. Förvaltningens resurser att handlägga dessa priser är
begränsad och mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att kriterierna rörande idrott
stryks i sin helhet från kriterierna enligt följande:
”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.”
”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.”
Kriterierna biläggs tjänsteskrivelsen i sin helhet.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Ordet idrott stryks ur kriterierna för att kunna motta kulturpriset och kulturstipendiet.
Utdragsbestyrkande
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§ 16 2020.071 KUN

Investeringar under 2020
Ärendebeskrivning
I enlighet med den av Kultur- och utbildningsnämndens beslutade delegationsordning ska
frågor om ianspråktagande av investeringsmedel som överstiger 400 000 kr beslutas av
nämnden (A.15).
För 2020 står nämnden och förvaltningen inför ett antal stora investeringar där det
prognosticerade investeringsvärdet överstiger 400 000 kr.
Under 2020 planeras följande investeringar:
Upprustning av klassrum på Alströmergymnasiet
Nya möbler till skolmatsal vid Alströmergymnasiet
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 mars angett följande:
I syfte att säkerställa Alströmergymnasiets attraktionskraft och förvaltningens arbete för en
god arbetsmiljö för skolans elever fortsätter upprustning av ett antal klassrum avseende
möbler, ytskikt, eluttag, nät etc. Ett flertal klassrum har tidigare genomgått samma
upprustning.
Möblerna i Alströmergymnasiets skolmatsal införskaffades 2005 och bedöms vara mycket
slitna. Möblerna används mycket frekvent och det naturliga slitaget är därför högt och
behöver därför bytas ut för att säkerställa en godtagbar miljö i matsalen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner att investeringsmedel avsätts för beskrivna
ändamål.
Expedieras till
Utbildningschef och administrativ chef
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§ 17 2020.082 KUN

Programförändringar på gymnasiesärskolan inför läsår 2020/2021
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen har genom Alströmergymnasiets gymnasiesärskola som
syftar till att ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge
en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett
aktivt deltagande i samhällslivet (Skollagen 2010:800).
På gymnasiesärskolan finns idag fyra olika program:
 Programmet för Estetiska verksamheter
 Programmet för Administration, handel och varuhantering
 Programmet för Hotell, restaurang och bageri
 Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation (lärling)
Enligt Skollagen ska huvudman sträva efter att erbjuda ett allsidigt urval av nationella
program och nationella inriktningar. Vidare framgår att varje kommun ska vid utformningen
av gymnasiesärskolan beakta vad som för eleverna är ändamålsenligt från
kommunikationssynpunkt.
Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation startades upp för fem år sedan och
har sedan dess inte haft någon elev studerande på programmet.
Gymnasiesärskolan erbjuder idag inte programmet för Hälsa, vård och omsorg. Detta
program har elever i åk 9 med gymnasiesärskolan som målgruppstillhörighet visat intresse
för.
Förvaltningens hela yttrande biläggs tjänsteskrivelsen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 mars angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till de föreslagna
programförändringarna då ett program som inte efterfrågas läggs ned och ett program som
efterfrågas startas upp. Detta ger gymnasiesärskolan en annan bredd och ökade möjligheter
för elever efter avslutad skolgång att nå egen försörjning inom vård- och omsorgsområdet
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Kultur- och utbildningsnämnden beviljar Alströmergymnasiet att starta upp programmet
Hälsa, vård och omsorg från och med läsåret 2020/2021 samt avsluta programmet fastighet,
anläggning och byggnation (lärling).
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