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Ärendet utgår och behandlas vid nämndens sammanträde den 16 juni.
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Kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-05-06

§ 20 2020.134 KUN

Systematisk kvalitetsuppföljning vuxenutbildning
Ärendebeskrivning
Enligt skollagens 4 kapitel 3 § ska kultur- och utbildningsnämnden systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Utbildningsnämnden reviderade
senast den 19 september § 61 en plan för hur detta systematiskt kvalitetsarbete ska
redovisas. Denna plan anger hur nämnden systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa
upp och utveckla utbildningen. Uppföljningen är ett sätt för nämnden att kontinuerligt kunna
följa elevers kunskapsutveckling i förhållande till kunskapsmålen. För vuxenutbildningens del
innebär det en systematisk uppföljning och analys av kunskapsresultat avseende utbildning
på grundläggande nivå, gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare (SFI) samt inom
särskild utbildning för vuxna (Särvux).
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 30 april angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en kunskapsuppföljning som innehåller
kartläggning och analys av kunskapsresultat samt avbrott och prioriterade
utvecklingsområden för 2019 gällande vuxenutbildning, SFI samt särskild utbildning för
vuxna. Denna kunskapsuppföljning är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Kartläggningen och analysen visar en positiv utveckling inom flera av skolformerna samt att
det finns identifierade utvecklingsområden. Kunskapsuppföljningen biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Kvalitetsuppföljningen godkänns.
Expedieras till
Vuxenutbildningen

Utdragsbestyrkande

Sida
Sida51av
av79
1

Kvalitetsuppföljning
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2019

Ansvarig:
Stefan Hagebring, Rektor Campus Alingsås Vuxenutbildningen
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Inledning
Kvalitetsuppföljningen för Campus Alingsås Vuxenutbildningen är en rapport som syftar till en
systematisk kartläggning och analys av kunskapsresultat, avbrottsfrekvens, lärsträcka och elevers
upplevelser av trygghet och delaktighet gällande verksamhetsår 2019. Rapporten redovisas utifrån
de olika verksamheterna och syftar till en ökad måluppfyllelse inom vuxenutbildningen. För att ha en
kontinuitet i uppföljningsarbetet ställs 2019 års resultat i relation till motsvarande resultat från 2018,
i de fall där det finns en jämförbar statistik.
Under 2019 ökade antalet kursdeltagare och unika elever något i förhållande till 2018. Tabell 1 visar
på antalet kursdeltagare och unika elever respektive studieperiod (SPV/SPH). En individ kan finnas
medräknad i flera verksamheter då denne kan kombinera t.ex. studier på SFI med någon kurs på
grundläggande nivå.

Gruv egen regi
Gruv Hermods
GY egen regi
GY Hermods
Särvux
SFI
GY VO
GY VO-Val.
GY VO-Sp
GY RL
GY PlSv

SPV 2018
133 / 71
8/8
311 / 188
434 / 286
25 / 19
483 / 310
523 / 147
66 / 15

SPH 2018
131 /103
3/3
228 / 182
397 / 245
22 / 22
401 / 298
458 / 157
59 / 10
40 / 26
90 / 14
60 / 10
129 / 20
2043 / 1054
1958 / 1080
4001 / 2134

SPV 2019
SPH 2019
172 / 101
138 / 99
12 / 11
25 / 21
223 / 181
229 / 173
449 / 291
462 / 283
26 / 21
23 / 20
372 / 300
391 / 299
509 / 148
509 / 165
69 / 15
77 / 29
44 / 17
42 / 18
65 / 8
117 / 16
119 / 19
94 / 15
2060 / 1112 2107 / 1138
4167 / 2250

Tabell 1: Antal kursdeltagare / unika elever respektive period, uppdelad på olika verksamheter inom vuxenutbildningen

Vuxenutbildningens utbud 2019 är i stort sett det samma som under 2018. Den marginella ökningen,
4% fler kursdeltagare och 5% fler unika elever 2019 i förhållande till 2018, är främst beroende på att
de yrkesutbildningar som startade under 2018 bedrevs i sin helhet under 2019. Förvaltningen ser ett
fortsatt ökande intresse för att studera på distans, främst är det distansstudier på grundläggande
nivå som ökar. Det är en generellt låg arbetslöshet och de som redan har en gymnasial utbildning har
arbete är möjligheten till distansstudier som attraherar. Ökningen av distansstudier även på
grundläggande nivå kan förklaras med att man som elev har en för arbetsmarknaden gångbar
utbildning men vissa brister i grundläggande kunskap och då är distansstudier i kombination med
arbetet en bra kombination.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Campus Alingsås Vuxenutbildningen anordnade 2019 campusförlagd undervisning, dels av teoretiska
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kurser, dels av praktiska kurser (YrkesVux) inom Vård och Omsorg, Plåt och Svets och Restaurang.
Vidare erbjöds möjligheten att studera teoretiska kurser på distans via Hermods samt via Campus i
flertalet av de kurser som anordnades som campusförlagd undervisning.

Teoretiska Campusförlagda kurser, gymnasial nivå
De teoretiska campusförlagda kurser som erbjöds på gymnasial nivå var Biologi, Engelska, Historia,
Kemi, Matematik, Naturkunskap, Samhällskunskap, Svenska och Svenska som andraspråk. Den
digitala satsningen som görs på Campus har resulterat i att flera av de kurser som erbjudits på
campus har också kunnat erbjudas som hel och halvdistans
Det är fortsatt strax över 10 % av eleverna som sökt och blivit antagna till teoretisk campusförlagd
kurs som väljer att inte påbörja kursen. Dock har det under 2019 varit förre elever som gör kursbyten
i förhållande till 2018, i snitt 6% 2019 i förhållande till 16% 2018. Detta medför att det är fler elever
2019 som avslutade sina planerade studier, i snitt 47% av eleverna betygsattes 2019 i förhållande till
32% 2018.

SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

Avbrott

Betygsatt

29%
34%
31%
27%

37%
28%
45%
49%

Ej
Påbörjat
15%
8%
13%
10%

Kursbyte

Återbud

15%
18%
5%
7%

3%
12%
6%
7%

Tabell 2: Andelen elever och deras status – teoretiska campusförlagda kurser, gymnasial nivå

Andelen elever som väljer att avbryta sin kurs minskar något, i snitt 29% avbryter sin kurs 2019 i
förhållande till 32% 2018, vilket ytterligare medför att det totalt är fler elever som betygssätts. Det är
olika skäl till att eleverna väljer att avbryta sina studier

SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

JP
11%
13%
11%
19%

PB
0%
2%
0%
0%

PS
32%
39%
23%
40%

ST
0%
0%
59%
30%

VE
57%
45%
7%
11%

Tabell 3: Andelen elever / avbrottsorsak, campusförlagd. Förklaring: JP=jobb/praktik, PB=pedagogisk bedömning, PS=personliga skäl, ST=studieaktivitet,
VE=studieaktivitet

Inför 2019 infördes ytterligare en orsakskategori, studieaktivitet (ST). Denna orsak tillämpas när en
elev inte har varit aktiv i sin kurs under tre veckor eller mer och inaktiviteten inte berott på sjukdom
eller beviljad ledighet. Införandet av denna avbrottskategori ger förvaltningen ökad kunskap om
avbrottsorsak. En effekt av detta är ett identifierat mörkertal på i snitt 9 % där orsak till avbrotten
inte har kunnat identifierats. Det är något fler elever som 2019 gör avbrott på grund av jobb eller
praktik, i snitt 15 % 2019 i förhållande till 12 % 2018. Det är främst en tydlig ökning under hösten
2019 av elever som gör avbrott för att de erhåller jobb eller praktik. Det är färre elever som gör
avbrott på grund av personliga skäl i snitt 31 % 2019 i förhållande till 36 % 2018. Dock är det fortsatt

4

Sida 9 av 79

en stor andel av avbrotten som beror på studieaktivitet, i snitt 45 % 2019, och det är främst tidsbrist
och motivation som eleverna anger som skäl för att avbryta sina studier.
När det gäller betyg är det 2019 fler elever som når godkända resultat, i snitt 93 % 2019 i förhållande
till 88% 2018.

SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

0%
0%
0%
0%

F
12%
12%
8%
6%

E
26%
23%
44%
44%

D
20%
30%
19%
14%

C
23%
23%
17%
17%

B
14%
9%
8%
9%

A
5%
3%
3%
10%

Tabell 4: Fördelning av satta betyg – Teoretiska campusförlagda kurser, gymnasial nivå

Det är fler elever som, dels avslutar sina studier, dels når godkända resultat 2019 i förhållande till
2018. Detta är positivt och fler elever läser mot målet att nå en gymnasieexamen och att det är fler
elever som kombinerar studier och arbete. Det finns en ökad stress och frustration från eleverna.
Många upplever en tidsbrist, dels i vardagen med att hinna med allt, dels med att över tid hinna med
sina studier och snabbt komma ut i arbete. Trots detta har det alltså under 2019 skett ett trendbrott
där fler elever avslutatar sina studier och fler elever når godkända resultat. En möjlig anledning till
detta kan vara förvaltningen satsningar på digitalisering av vuxenutbildningen. De olika kurserna
finns att tillgå digitalt och ökar flexibelt lärande.

Teoretiska distanskurser via extern utbildningsanordnare, gymnasial nivå
Som komplement till de Campusförlagda kurserna erbjuder förvaltningen också ett stort antal kurser
på distans med Hermods AB som utbildningsanordnare. Anledningen till detta är att man som
invånare i Alingsås ska kunna läsa in exempelvis en gymnasieexamen och behörighetsgivande kurser
inför eftergymnasiala studier. De som läser kurser på distans gör ofta detta samtidigt som de arbetar
eller exempelvis är föräldralediga eller bedriver heltidsstudier. Företrädesvis återfinns den
målgruppen i de kurser som inte kan erbjudas som campusförlagda.
Under 2019 var det i snitt 46 % av distanseleverna som avslutade sina kurser vilket är något högre än
2018 i snitt 44 %. Eleverna gjorde avbrott i en högre utsträckning under 2019, i snitt 38% i
förhållande till i snitt 34% 2018. Andelen elever som valde att inte påbörja sin utbildning 2019 var i
nivå med 2019, ca 9%, dock var det färre elever som gjorde kursbyte, i snitt 1% 2019 i förhållande till
i snitt 4% 2018.

SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

Avbrott

Betygsatt

33%
36%
34%
41%

42%
46%
44%
49%

Ej
Påbörjat
12%
9%
14%
5%

Kursbyte

Återbud

3%
4%
2%
0%

9%
5%
7%
5%

Tabell 5: Andelen elever och deras status – teoretiska distanskurser via Hermods AB, gymnasial nivå
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Det är fortsatt en hög andel av eleverna som väljer att avbryta sina kurser och andelen är högre vid
distansstudier än vid campusförlagda studier, 38% i förhållande till 29%

SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

JP
5%
10%
12%
11%

PS
26%
19%
19%
14%

ST
0%
1%
57%
71%

VE
69%
70%
11%
4%

Tabell 6: Andelen elever / avbrottsorsak, distans. Förklaring: JP=jobb/praktik, , PS=personliga skäl, ST= studieaktivitet, VE=studieaktivitet

Resultatet av den nya kategorin ST har lett till ett synliggörande av ett mörkertal på i snitt 8 % av
avbrotten där förvaltningen inte har kunskap om varför eleven valt att göra avbrott.
Majoriteten av eleverna som avbryter sina distansstudier gör det på grund av studieaktivitet, i snitt
64 % vilket är betydligt högre än vid campusförlagda kurser som under 2019 hade i snitt 45 %. Denna
skillnad kan troligen förklaras med att elever som läser på distans inte har den kontinuerliga
kontakten med varken lärare eller andra elever vilket i sin tur påverkar studiemotivationen
När det gäller betyg för de elever som läser distanskurser via Hermods AB är det fortsatt en hög
andel som inte klarar godkända resultat i förhållande till campusförlagda studier, i snitt 20 % i
förhållande till 7 %

SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

1%
1%
1%
0%

F
25%
18%
17%
23%

E
18%
23%
14%
19%

D
20%
12%
23%
21%

C
24%
28%
26%
18%

B
8%
11%
7%
11%

Tabell 7: Fördelning av satta betyg – Teoretiska distanskurser via Hermods AB, gymnasial nivå

Av de som läser distanskurser och når godkända betyg så är de fler som når kunskapsnivå C eller
högre än de som läser campusförlagda kurser. Detta kan bero på elevers olika förutsättningar och
behov, att studera på distans kräver en hög grad av studiedisciplin och självständighet vilket medför
att elever i behov av stöttning har svårare att nå godkända resultat vid distansstudier. Förvaltningen
har eventuellt inte heller utvecklat sina distanskurser och stöd för elever i behov i tillräckligt hög
grad.

Praktiska campusförlagda kurser, Yrkes-vux gymnasial nivå
Inom Yrkes-vux erbjuder vuxenutbildningen campusförlagd undervisning inom tre yrkesområden,
Plåt och svetsteknik, Restaurang och Vård och Omsorg. Samtliga yrkesutbildningar bedrivs i
samverkan med andra aktörer. Plåt och svetsteknikutbildningen samverkar med Göteborgsregionen
(GR), restaurangutbildningen samverkar med IM och Vård-och omsorgutbildningen samverkar med
Vård och omsorgscollege. Vidare så utgår samtliga yrkesutbildningar främst från Skolverkets
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yrkespaket men vid behov erbjuds även studier i form av fristående kurser.
Plåt och svetsteknik
Utbildningen i Plåt och svetsteknik startade upp under 2018 och har varje år två
antagningsomgångar, dels i januari och dels i augusti. Av de elever som antogs 2019 är det endast i
snitt 9 % som valde att inte påbörja sin utbildning, dock är det en något hög andel som gör avbrott
under utbildningens gång, i snitt 25 % under 2019.

SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

Avbrott

Betygsatt

26%
27%
22%
28%

41%
39%
59%
44%

Ej
Kursbyte
Påbörjat
16%
13%
8%
11%
8%
7%
9%
7%

Återbud
4%
14%
4%
11%

Tabell 8: Andelen elever och deras status –Yrkesvux Plåt och svetsteknik, gymnasial nivå

Det är få elever som avbryter sin utbildning till följd av jobb eller praktik, i snitt 10 % 2019. Flertalet
av eleverna gör avbrott, dels av personliga skäl och dels på grund av studieaktivitet.
JP
10%
17%
10%
11%

SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

PB
0%
2%
0%
0%

PS
30%
33%
27%
45%

ST
0%
5%
58%
37%

VE
59%
44%
5%
7%

Tabell 9: Andel elever/orsak-Yrkesvux Plåt och svetsteknik, gymnasial nivå

Majoriteten av eleverna slutför dock sina studier och i stort sett samtliga elever når godkända
resultat, i snitt 94 % under 2019 vilket är en mindre ökning i förhållande till 2018 där i snitt 92 % nåde
godkända resultat.

SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

0%
0%
0%
1%

F
10%
7%
6%
7%

E
32%
15%
35%
35%

D
16%
23%
10%
11%

C
24%
37%
25%
25%

B
14%
17%
17%
14%

Tabell 10: Fördelning av satta betyg – Yrkesvux Plåt och svetsteknik, gymnasial nivå

Restaurangutbildningen
Restaurangutbildningen med inriktning kock startade upp i september 2018 och vänder sig till elever
främst inom SFI och IM. Utbildningen kombineras med studier i Svenska som andraspråk och för
eleverna på IM även i andra ämnen utifrån deras individuella studieplan. Denna utbildning startar en
gång per år i augusti/september och samtliga kurser läses i likhet med ett läsår. Detta medför att det
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endast sker betygsättning under vårens studieperiod
Avbrott

Betygsatt

14%

86%

SPV 2019

Ej
Påbörjat
0%

Kursbyte

Återbud

0%

0%

Tabell 11: Andelen elever och deras status-Yrkesvux Restaurang Kock, gymnasial nivå

Utav de elever som startade hösten 2018 startade samtliga antaga elever upp sin utbildning, 14%
gjorde avbrott från utbildningen och 86% slutförde sina studier under våren 2019
0%

2018/2019

F
4%

E
18%

D
5%

C
43%

B
13%

Tabell 12: Fördelning satta betyg-Yrkesvux Restaurang Kock, gymnasial nivå

Flertalet av eleverna som betygsattes nåde godkända resultat, 96%. Majoriteten fick betyget C, 43%.
Vård och omsorg
Inom Vård och omsorgsutbildningen finns möjligheten att läsa yrkespaket och fristående kurser med
eller utan validering. Yrkespaket består av två inriktningar var av en är med språkstöd och vänder sig
till elever som fortsatt studerar svenska på grundläggande nivå. Samtliga studievägar syftar till att
eleverna ska få Vård och omsorgscollege- diplom och en anställningsbarhet inom vård och
omsorgssektorn som undersköterska. Nedan redovisas yrkespaketets två inriktningar.
Av de elever som under 2019 antogs till yrkespaket Vård och Omsorg var det något fler av elever
som valde att lämna återbud eller inte påbörja sin utbildning, i snitt 10 % i förhållande till 8 % 2018.
Vidare så var det också fler elever som 2019 valde att göra avbrott från påbörjad utbildning, i snitt 14
% i förhållande till 10 % 2018

SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

Avbrott

Betygsatt

11%
10%
13%
15%

76%
68%
65%
62%

Ej
Påbörjat
10%
7%
5%
10%

Kursbyte

Återbud

0%
1%
1%
3%

3%
15%
16%
10%

Tabell 13: Andelen elever och deras status –Yrkesvux Vård och omsorg, gymnasial nivå

Att det är fler elever som lämnar återbud, ej påbörjar studier eller gör avbrott under studierna
medför att det är något färre elever 2019 som slutför sina studier och därmed betygsätts, i snitt 64 %
i förhållande till 73 % 2018. Dock är det en marginell ökning av de elever som slutför sina studier med
godkända resultat, i snitt 96 % 2019 i förhållande till 95 % 2018.
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SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

3%
1%
1%
1%

F
9%
8%
9%
13%

E
23%
27%
31%
28%

D
24%
21%
21%
19%

C
32%
31%
27%
32%

B
7%
9%
9%
5%

Tabell 14: Fördelning satta betyg-Yrkesvux Vård och omsorg, gymnasial nivå

Ett troligt skäl till att det är färre elever som slutför sina studier 2019 i förhållande till 2018 är en
gynnsam arbetsmarknad inom vård och omsorgssektorn, vilket medför att flera presumtiva elever
erbjuds vikariat. Förvaltningen ser samma tendens i orsaker till avbrott i studierna.

SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

JP
8%
17%
19%
15%

PB
0%
2%
6%
0%

PS
46%
32%
29%
54%

ST
0%
0%
42%
29%

VE
46%
49%
4%
1%

Tabell 15:Andel elever/avbrottsorsak Vård och omsorg gymnasial nivå

Andelen elever som erbjuds jobb/praktik (JP) ökar, i snitt 17 % 2019 i förhållande till 12% 2018.
Vidare sjunker andelen elever som gör avbrott med anledning av studieaktivitet (ST+VE) från i snitt
48 % 2018 till 38 % 2019. Dock ser förvaltningen en negativ trend när det gäller avbrott till följd av
personliga skäl (PS) där har det skett en ökning under 2019, i snitt 42 % i förhållande till 39 % 2018.
Vad denna ökning beror på är svår att svara på. En möjlig anledning kan vara att förvaltningen blivit
bättre på att kontakta elever med en bristande studieaktivitet och då i dialog med eleven tolkat
skälet till avbrott så som personliga skäl. Det skulle i så fall medföra att delar av den minskning
gällande studieaktivitet vägs upp av ökad andel elever som gör avbrott på grund av personliga skäl.
Dock är det fortsatt en hög andel elever som gör avbrott till följd av personliga skäl.
Ytterligare ett yrkespaket erbjuds inom vård och omsorg och det vänder sig till de som har behov av
att kombinera yrkesutbildning med Svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Vård och
omsorg-Språk är en utbildning som planeras till ca 100 veckor i motsats till Yrkespaket Vård och
omsorg som planeras till ca 60 veckor. Av de elever som under 2019 antogs till yrkespaket Vård och
Omsorg är det en betydande ökning av elever som slutför den utbildning, i snitt 98 % 2019 i
förhållande till 49 % 2018.

SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

Avbrott
18%
0%
0%

Betygsatt
49%
96%
100%

Återbud
33%
4%
0%

Tabell 16: Andelen elever och deras status-Yrkesvux Vård och omsorg Språk, gymnasial nivå

Majoriteten av de elever som påbörjade sina studier inom Vård och omsorg Språk slutförde sina
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studier och i snitt nådde 96 % under 2019 godkända resultat.
0%
0%
0%

SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

F
4%
7%
2%

E
32%
39%
68%

D
44%
25%
17%

C
20%
25%
12%

B
0%
5%
0%

Tabell 17: Fördelning av satta betyg-Yrkesvux Vård och omsorg Språk, gymnasial nivå

När det gäller elevernas kunskapsprogression är det en marginell förändring SPH 18 i förhållande till
SPH 17. Det är något fler som inte når godkända resultat, dock når majoriteten godkänd nivå.

SPH 17
SPH 18

-

F

E

D

C

B

A

2%
1%

5%
8%

31%
27%

17%
23%

32%
30%

8%
8%

4%
2%

Tabell 18: Fördelning av satta betyg – Yrkesvux Vård och omsorg, gymnasial nivå

Fokusområde 2020, kommunal vuxenutbildning gymnasial nivå
Under 2020 kommer en fortsatt utveckling att ske där digitala verktyg och media är en naturlig del av
undervisningen. I denna undervisning ska ett lärande som är flexibelt gällande tid, rum och takt
skapas. Därutöver ska undervisningen individanpassas så att eleven får stöd i sitt lärande utifrån sina
förutsättningar. Det är dessutom viktigt att erbjuda fler kurser som flexkurser på distans men där
läraren är fysiskt närvarande samt se över möjligheten till en studiestödsverksamhet. Där även de
som läser via Hermods AB kan få stöttning i sitt lärande.
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Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Antalet kursdeltagare inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå ökade under 2019 med 21 % i
förhållande till 2018. Detta motsvarar den ökning som skedde mellan 2017 och 2018. Denna ökning
är effekt av den flyktingström som startade 2015. De elever som anlände 2015 är klara med sina
studier inom Svenska för invandrare (SFI) och har nu behov av studier på bland annat på
grundläggande nivå. Vidare kan förvaltningen också se ett ökat behov av att elever ska kunna läsa
grundläggande nivå på distans. 2019 var det 12 % av kursdeltagarna som valde distansstudier och
under 2018 var motsvarande siffra 3 %. Vuxenutbildningen på grundläggande nivå erbjöds på
Campus och på distans i ämnena Engelska, Matematik, Svenska och Svenska som andraspråk.
Andelen elever som söker och antas till en kurs på grundläggande nivå och sedan lämnar återbud
eller uteblir från uppstarten är i stort sett oförändrad, i snitt 6 % 2019 i förhållande 7 % 2018. Av de
elever som påbörjar sin utbildning är det något fler elever som byter kurs eller gör avbrott vilket, i
snitt 10 % 2019 i förhållande till 8 % 2018. Detta medför att det är något färre elever som slutför sina
studier och erhåller betyg, i snitt 68 % 2019 i förhållande till 70 % 2018.

SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

Avbrott

Betygsatt

10%
13%
9%
14%

75%
66%
76%
61%

Ej
Påbörjat
5%
8%
5%
12%

Kursbyte

Återbud

5%
2%
4%
11%

4%
11%
6%
1%

Tabell 19: Andelen elever och deras status – grundläggande nivå

Det är i snitt 12% av eleverna på grundläggande nivå som avbryter sin kurs 2019 vilket är likvärdigt
med andelen elever som gjorde avbrott 2018

SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

JP
13%
64%
29%
13%

PB
6%
0%
0%
0%

PS
38%
20%
38%
46%

ST
0%
0%
33%
42%

VE
44%
16%
0%
0%

Tabell 20: Andelen elever / avbrottsorsak, grundläggande. Förklaring: JP=jobb/praktik, PB=pedagogisk bedömning, PS=personliga skäl, VE=studieaktivitet

Utav de som gör avbrott 2019 kan förvaltningen se en viss förändring gällande orsaken till avbrott.
Under 2019 var det i snitt 21% som gjorde avbrott pga jobb/praktik (JP) i förhållande till i snitt 38%
2018. Vidare så var det fler elever som gjorde avbrott 2019 på grund av personliga skäl (PS), i snitt
42% 2019 i förhållande till 29% 2018
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Det är fler elever som når godkända betyg, i snitt 91% 2019 i förhållande till 12% 2018. Det är en
något positiv förskjutning vilket medför att det är fler elever som når betygsnivåer C, B och A i
förhållande till 2018.

SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

1%
0%
0%
0%

F
18%
6%
8%
10%

E
27%
36%
36%
45%

D
27%
32%
18%
19%

C
18%
19%
26%
15%

B
8%
6%
8%
9%

A
1%
2%
4%
1%

Tabell 21: Fördelning av satta betyg – grundläggande nivå

Orsak till dels relativt få kursbyten och avbrott samt ökad andel elever som når godkänt resultat, är
troligen nationella delkurser i Engelska, Matematik, Svenska och Svenska som andraspråk.
Delkurserna medför att eleven får en tydligare målbild i form av delmål. Att det är fler elever som når
de högsta kunskapsmålen är troligen för att de nationella delkurserna är mer genomarbetade. Det är
relativt få (10%) elever som gör avbrott från kurs på grundläggande nivå, majoriteten av eleverna
slutför sina studier varje studieperiod, dock är det oroande att elever som gör avbrott gör det på
grund av personliga skäl.

Fokusområde 2019, kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå
Under 2020 kommer en fortsatt utveckling att ske där digitala verktyg och media är en naturlig del av
undervisningen. I denna undervisning ska ett lärande som är flexibelt gällande tid, rum och takt
skapas. Därutöver ska undervisningen individanpassat så att eleven får ett stöd i sitt lärande utifrån
sina förutsättningar. Det är dessutom av vikt att erbjuda en undervisning som möjliggör studier på
grundläggande nivå i kombination med arbete/praktik

En översyn av organisationen i syfte att möta en planerad ökning av antalet elever även 2020
kommer att genomföras, främst inom Svenska som andraspråk (SFI).

Kommunal vuxenutbildning - svenska för invandrare (SFI)
Campus Alingsås Vuxenutbildningen erbjöd SFI i samtliga tre spår inom ämnets fyra kurser under
2019. Därutöver fick samtliga nya elever en introduktionskurs under sju veckor. En minskad
invandring medförde att andelen kursdeltagare inom SFI sjönk under 2019 vilket utgör en minskning
på 14 % jämfört med 2018.
Av de elever som ansöker och antas till SFI är de få som lämnar återbud eller uteblir från
utbildningsstarten. Under 2019 var siffran 6 % 2019. Dock är det en högre andel av eleverna som gör
avbrott i sina studier under 2019 i förhållande till 2018, i snitt 36 % 2019 jämfört med 30 % 2018.
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Avbrott
SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

Ej
Påbörjat
3%
6%
8%
6%

33%
27%
36%
35%

Kursbyte

Återbud

34%
27%
26%
33%

3%
5%
8%
2%

Tabell 22: Andelen elever och deras status – SFI

Av de elever som gör avbrott från SFI är det i snitt 24 % som får Jobb/praktik (JP) och det är 22 % som
gör avbrott av personliga skäl (PS). Bristande studieaktivitet utgör den största orsaken till att elever
gör avbrott från kurs. Den främsta anledningen till detta är bristande motivation och psykiska
orsaker. Fortsatt är det få elever som gör avbrott i studierna till följd av att de inte gör
tillfredställande framsteg (PB). Under 2019 låg den siffran på 8 %.

SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

FL
6%
16%
10%
6%

JP
20%
40%
26%
23%

PB
8%
7%
7%
9%

PS
25%
17%
19%
25%

ST
0%
0%
35%
38%

VE
40%
20%
3%
0%

Tabell 23: Andelen elever / avbrottsorsak, SFI. Förklaring: FL=föräldraledig, JP=jobb/praktik, PB=pedagogisk bedömning, PS=personliga skäl, VE=studieaktivitet

Under 2019 betygsattes 24% av kursdeltagarna vilket är något färre än 2018 (30%).

SPV 2018
SPH 2018
SPV 2019
SPH 2019

F
0%
0%
0%
0%

E

D
47%
21%
30%
43%

C
25%
43%
32%
24%

B
14%
27%
21%
28%

A
12%
6%
18%
4%

2%
2%
0%
2%

Tabell 24: Fördelning av satta betyg – SFI

Denna typ av statistik är något missvisande till exempel att samtliga elever som slutförde kurs och
erhöll betyg nådde godkänd nivå är främst ett resultat av att eleven har rätt att slutföra sina studier
så länge som eleven gör tillfredställande framsteg.
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Fokusområde 2020, kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå
Under 2020 kommer en fortsatt utveckling att ske där digitala verktyg och media är en naturlig del av
undervisningen. I denna undervisning ska ett lärande som är flexibelt gällande tid, rum och takt
skapas. Därutöver ska undervisningen individanpassat så att eleven får ett stöd i sitt lärande utifrån
sina förutsättningar.
Därutöver fortsätter arbetet med att hitta arbetsmodeller utifrån forskning och beprövad erfarenhet
och framgångsrika modeller utifrån projektet InVäst ska implementeras.
Se över organisationen i syfte att möta en planerad minskning av antalet elever även under 2020 och
då främst i förhållande till Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Särskild utbildning för vuxna (Särvux)
Under 2019 har lärarna på Särvux fortsatt att arbeta med att utveckla undervisningen med digitala
verktyg, främst IPads. Syftet har varit att utmana elevernas kreativa och språkliga förmågor då de får
möjlighet att utforma text och bild efter egen nivå i en positiv och tillåtande lärmiljö. Kurserna
sträcker sig över flera studieperioder och varje elev utmanas kunskapsmässigt utifrån förkunskaper
och aktuell kunskapsnivå i ämnet. Undervisningen varieras med IKT, gruppövningar och individuella
uppgifter. Vidare har en samverkan med GY-sär utvecklats dels genom kollegialt lärande och dels för
att skapa sömlösa övergångar för elever som kan tänkas gå från Gy-sär till Särvux
Under 2019 har det varit 37 kursdeltagare antagna till utbildningen var av sex gjorde avbrott i
undervisningen. Dessa avbrott är på grund av en rensning i elevlistan där borttag av elever görs som
inte är eller ska vara aktiva inom Särvux. Under 2019 var det ingen elev som slutförde aktuell kurs
och som därmed erhöll betyg i kurs

Fokusområden 2020, Särskild utbildning för vuxna (Särvux)
Inga nya fokusområden planeras under året. Ett fortsatt arbete med tidigare fokusområde prioriteras
och då främst att samtliga elever ska ha en aktiv studieplan som innehåller omfattning av studier,
start av studier samt mål med studier.

Elevers uppfattning om sin utbildning 2019
Under året genomförs flera olika mätningar av hur eleverna uppfattar sina studier med fokus på
trivsel, trygghet och delaktighet. Mätningarna görs främst i form av enkäter, dels studerandeenkäter
i syfte att få en helhetsbild, dels som kursutvärderingar i syfte att få en mer detaljerad bild på
kursnivå och syftar till respektive lärares kvalitetsarbete.
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Studerandeenkät
96 % av eleverna som läser campusförlagd utbildning upplever att de är trygga på skolan, 94 % anger
att skolans personal har ett trevligt bemötande. 77 % av eleverna är nöjda eller mycket nöjda med sin
utbildning, endast 3 % anger att de är missnöjda med sin utbildning. 88 % menar att lärarna förklarar
så att de förstår och 89 % anser att de får det stöd de behöver för att klara sitt mål i respektive kurs.
Dock anger eleverna att de i något lägre grad ges möjlighet att påverka upplägget utav
undervisningen. 39 % av eleverna anser att de inte ges möjlighet att påverka utbildningen i den grad
de önskar. Vidare anser 39 % av eleverna att lärarna inte i tillräcklig utsträckning tar tillvara på de
kunskaper de har sedan tidigare
De elever som läser kurser via Hermods AB svarar inte på frågan gällande trygghet då den inte är
relevant dock anger 86 % av eleverna att de är nöjda med sin utbildning och 90 % anser att de får
återkoppling från läraren på gjorda uppdrag . 87 % kan tänka sig att rekommendera utbildningen via
Hermods AB till andra.

Fokusområde 2020 utifrån elevers uppfattning om sin utbildning
Under 2020 kommer fokus vara en fortsatt utveckling av det digitala klassrummet i syfte att ge
eleverna möjlighet att påverka undervisningen utifrån sina behov och förutsättningar.
En fortsatt utveckling av kvalitetsuppföljning och samverkan med Hermods AB gällande de elever
som läser sin utbildning via Hermods AB kommer att kvalitetsäkras genom systematisk uppföljning
och kontakt.
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Svar till Skolinspektionen
med anledning av tematiska
kvalitetsgranskning av
svenska som andraspråk
inom Komvux
3
2019.402 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-06-04
Stefan Hagebring

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.402 KUN

Svar med anledning av Skolinspektionens beslut efter
kvalitetsgranskning av svenska som andraspråk inom om
vuxenutbildning på grundläggande nivå
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen genomförde i januari 2020 en kvalitetsgranskning av svenska som
andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. I kvalitetsgranskningen
har delkurs 4 granskats med fokus på textförståelse och källkritik.
Där de övergripande bedömningsområdena i granskningen utgjordes av:




Undervisning med texter
Funktionella och meningsfulla sammangan i undervisning av texter
Söka och kritiskt granska information

I kvalitetsgranskningen granskar Skolinspektionen kvaliteten på skolenheten i syfte att bidra
till utveckling genom att lyfta fram viktiga utvecklingsområden.
Granskningarna utgår från de kvalitetskriterier Skolinspektionen satt upp så som läroplan för
vuxenutbildning samt kursplaner för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå,
Svenska som andraspråk Nationell delkurs 4.
Vid granskningen genomfördes besök på skolenheten och under besöket genomfördes
intervjuer med elever och lärare samt lektionsobservationen.
I Skolinspektionens beslut bedöms undervisningen i den kommunala vuxenutbildningen i hög
utsträckning ge elever möjlighet att förstå, tolka och analysera texter. Vidare bedömer
Skolinspektionen att undervisning med texter i hög utsträckning anknyter till sammanhang
som är funktionella och meningsfulla för eleverna.
I bedömningsområde tre gör Skolinspektionen bedömningen att undervisningen i låg
utsträckning ger eleverna möjligheter att söka information ur olika källor och kritiskt granska
information från olika källor. I syfte att höja verksamhetens kvalitet bedömer
Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom en rad områden och
huvudmannen ska senast den 14 augusti 2020 redovisa vilka förbättringsåtgärder som
vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena och resultat av dessa åtgärder.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsförvaltningens har utifrån Skolinspektionens beslut analyserat de
konstaterade bristerna och presenterar åtgärder i en bilaga som biläggs tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
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Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens plan på åtgärder och översänder
skrivelsen till Skolinspektionen.

Beslutet ska skickas till
Skolinspektionen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef utbildning
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Huvudmannens redovisning efter kvalitetsgranskning av
svenska som andraspråk inom kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå, dnr. SI-2019:6648
Kultur- och utbildningsnämnden i Alingsås kommun lämnar svar i egenskap av
huvudman för den kommunala vuxenutbildningen enligt mall som bilagts
Skolinspektionens beslutet och som Skolinspektionen enligt beslutet önskar få
huvudmannens redogörelse i.
En viktig de i Skolinspektionens arbete är att ta del av elevernas synpunkter om sin
skolsituation i våra utredningar. Vi skulle därför vilja veta om ni återkopplat vårt
beslut till eleverna och i så fall på vilket sätt?
Eleverna har erhållit muntlig information om innehållet i Skolinspektionens beslut.

Utvecklingsområde 1
Utveckla undervisningen så att eleverna ges med ledning i att medvetet söka
information och använda olika typer av källor.
Redovisa vilka åtgärder som har genomförts:
De åtgärder som har genomförts med anledning av Skolinspektionens utpekade
utvecklingsområde är tydligare undervisningsmoment där olika sätt att söka
information ingår. Det kan vara enklare och mer avancerade sökningar samt
sökning ur olika typer av källor.
Vidare genomförs ämnesövergripande diskussioner för att utveckla elevernas
förståelse av att informationssökning är en del i all kunskapsprogression.
Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:
Verksamhetens kvalitet har utvecklats genom att det i vissa uppgifter ingår att
eleverna förutom kunskapsinnehållet även redovisar hur och på vilket sätt
informationsinhämtning skett samt reflekterar kring olika sökmetoders för- och
nackdelar.
Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt:
Förväntade effekter av genomförda åtgärder är att elevernas förståelse ökar för vad
en källa är, hur information kan sökas och hanteras på olika sätt. Detta förväntas
leda till en ökad förståelse för vikten av att hitta relevant och tillförlitlig information
samt ökad förståelse hur informationen används.
Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:
En ytterligare åtgärd som planeras är samverkan med biblioteket i Alingsås
kommun.
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Utvecklingsområde 2
Utveckla undervisningen så att ett källkritiskt förhållningssätt ingår som en
integrerad del i undervisningen i samtliga undervisningsgrupper
Redovisa vilka åtgärder som genomförts:
De åtgärder som genomförts är att vid olika uppgifter används källkritiska frågor där
eleven får resonera kring informationen. Det kan bland annat handla om syftet med
informationen, finns det olika perspektiv i informationen, är informationen nyskriven
och aktuell samt jämförelse med andra källor.
Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet:
Verksamhetens kvalitet har utvecklats genom att eleverna ges möjlighet att i
helgrupp och mindre grupper resonera kring informationen med ett källkritiskt
förhållningssätt genom att använda källkritiska frågor.
Beskriv de effekter som eventuellt förväntas på längre sikt:
Effekter som förväntas på längre sikt är en ökad medvetenhet om informationens
trovärdighet. En annan förväntad effekt är att eleven bearbetar information i högre
utsträckning och gör kunskapen till sin egen.
Beskriv eventuella ytterligare åtgärder:
En åtgärd som planeras är att arbeta i större utsträckning med ett källkritiskt
förhållningssätt i hela verksamheten, både inom ramen för ämneskursen och
övergripande i alla kurser.
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Resultat av
Skolinspektionens skolenkät
vårterminen 2020
4
2020.160 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-06-04
Dennis Pavlovic

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.160 KUN

Resultat av Skolinspektionens skolenkät vårterminen 2020
Ärendebeskrivning
Varje år deltar kultur- och utbildningsförvaltningen i Göteborgsregionens (GR)
regiongemensamma elevenkät för gymnasiestuderande. Under våren 2020 har
Skolinspektionen genomfört en skolenkät bland eleverna i årskurs två. Då Skolinspektionens
enkätfrågor och upplägg är snarlik GR:s elevenkät beslutade förvaltningen att endast
genomföra Skolinspektionens enkät för att undvika att eleverna skulle belastas med flera
enkäter med samma syfte.
Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten
används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen
och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan.
Skolinspektionens genomförda skolenkät är uppdelad per skolenhet och avser sektor 2, 3, 4
och 6.
Sektor 1 inkluderar Gymnasiesärskolan och sektor 5 inkluderar IM-programmen och
Restaurangprogrammet och är ej med i denna redovisning)
Förvaltningens yttrande
I enkätresultatet framkommer att 297 elever av 339 möjliga i årskurs två har svarat på
enkäten, vilket utgör en svarsfrekvens om 87,6 %. Motsvarande svarsfrekvens för senaste
GR-enkäten från 2019 låg på 87,8%.
Förvaltningen har analyserat skolenkätens resultat. Det framkommer bland annat att
Alströmergymnasiets genomsnittliga resultat avviker marginellt inom de olika
ämnesområdena och att det finns små skillnader i resultatet jämfört med GR-enkätens utfall
2019. Områden som utifrån svaren kommer att prioriteras är olika beroende på sektor. Det
sammanlagda indexvärdet för elevernas nöjdhet uppgår till 73 %. Tidigare års
enkätundersökningar visar på nöjdhet på 71 % 2018 och 74% nöjdhet 2019.
Det finns skillnader i resultaten mellan olika sektorer och program. Dessutom kommer en
fördjupad analys genomföras på varje medverkande sektor utifrån en uppdelning på flickor
och pojkar.
Respektive rektor analyserar resultaten för respektive verksamhet som ett av underlagen i
det systematiska kvalitetsarbetet.
Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Återrapporteringen av skolenkätens resultat godkänns.
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Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef utbildning

Sida 28 av 79

Lokalförsörjningsplan 2020
6
2020.183 KUN

Sida 29 av 79

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-06-04
Pär Hellsten

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.183 KUN

Lokalförsörjningsplan 2020
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten för år 2008 att anslå medel till
kommunstyrelsen för att kunna påbörja ett strategiskt lokalförsörjningsarbete och upprätta en
samordnad lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. En lokalförsörjningsplan ska
ge en översikt och vara ett instrument för planering, samordning och effektivisering.
Förvaltningens yttrande
Uppdraget att upprätta en lokalförsörjningsplan omfattar samtliga lokaler där kommunala
verksamheter är hyresgäster och bedriver verksamhet. Kultur- och utbildningsförvaltningens
lokalförsörjningsplan ingår som en del i kommunens lokalförsörjningsplan. Planen beskriver
nuvarande lokalbestånd och en analys av framtida behov har gjorts utifrån en
omvärldsanalys. Detta för att så effektivt som möjligt möta volymökningar och utifrån de
ekonomiska förutsättningar som föreligger.
Lokalförsörjningsplanen revideras årligen och ligger till grund för beslut om utveckling och
förändring gällande lokalförsörjning i kommunen.
Kultur- och utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan är bilagd tjänsteskrivelsen.

Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Lokalförsörjningsplanen godkänns
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Pär Hellsten
Administrativ chef
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Lokalförsörjningsplan för kultur- och
utbildningsnämnden 2020
Inledning
Kultur- och utbildningsnämnden består av fyra verksamheter med 12 olika enheter
beståendes av:


Alströmergymnasiet



Ungdoms- och fritidsverksamheten



Kulturskolan



Campus Alingsås



Integrationsavdelningen



Arbetsmarknadsenheten



Kulturhusets verksamheter



Turistbyråverksamhet



Ishall



Nolhaga Parkbad



Övriga anläggningar inom verksamheten ”Anläggning och fritid”

En av förvaltningens största kostnader utöver personal är lokaler samt de interkommunala
kostnaderna för de elever som väljer att förlägga sin gymnasieutbildning i en annan kommun
än Alingsås. För att elever ska välja att studera i Alingsås kommun måste vi kunna erbjuda
attraktiva utbildningar men även funktionella och trivsamma lokaler samt miljöer.
Under flera år har investeringar genomförts i nämndens lokaler och verksamheter såsom
renoveringar av Alströmergymnasiet klassrum och övriga delar, Campus Alingsås,
Kulturhuset, Nolhagas sporthallar, Palladium samt Nolhaga Parkbad.
Lokalförsörjningsplanens syfte är att kunna utgöra ett verktyg för planering av framtida behov
gällande platser och lokaler, underlätta förändringar av lokalbeståndet i tid och
kunna bedöma framtida investeringsbehov och förvaltningens samlade
lokalkostnader utifrån verksamheternas behov. Detta arbete ska utföras i relation till budget
och mål.
Samtliga nämnders lokalförsörjningsplaner i kommunen bildar utgångspunkt för kommunens
övergripande lokalförsörjningsplan som i sin tur syftar till att ge en översikt av kommunens
1
Sida 31 av 79

planerade och beslutade lokalprojekt (objektslista) vilken i sin tur ger underlag för
kommunens budgetberedning. Lokalförsörjningsplanen utgör också ett viktigt verktyg i
kommunens övergripande planprocess.

Nulägesbeskrivning per verksamhetsområde
Kultur- och utbildningsförvaltningen är indelad i fyra verksamhetsområden. Här följer
nulägesbeskrivning av verksamheternas lokaler.
Alströmergymnasiet
Under 2019 initierades flertalet processer kring ombyggnation och renovering av lokaler på
Alströmergymnasiet, ombyggnationen av den så kallade AME-lokalen intensifierades.
Ombyggnationen beräknas vara färdig i juni 2020. Likt tidigare års lokalförsörjningsplaner
konstateras att det kvarstår att renovera och rusta upp de klassrum som inte håller den
standard som krävs för att ge elever och pedagoger möjlighet att verka i moderna och
inspirerande lärmiljöer. Vilket i förlängningen ska kunna attrahera nya elever. Även fasad är i
behov av en genomgripande översyn och snar renovering då den inte signalerar attraktivitet.
Dialog och förhandlingar kring upprustning av idrottshall med fastighetsägaren Alingsåshem
har fortsatt under 2019 och även under våren 2020. Dialogen innefattar upprustning och
ombyggnation av omklädningsrum/duschrum samt lärares arbetsrum och
tillgänglighetsanpassning av samtliga utrymmen. Start för ombyggnation och renovering är
satt till sommaren 2021 och beräknas i dagsläget att pågå i minst sex månader.
Förvaltningen för kontinuerligt en dialog med Alingsåshem i syfte att klargöra behov och
förväntningar på upprustning och renovering av lokaler och fasader tillhörande kommunens
gymnasium.
Kulturskolan
Kulturskolan bedriver en stor del av sin verksamhet i Esteticum där verksamheten delar
lokaler och samverkar med Alströmergymnasiets estetprogram. Verksamheten finns även i
kommunens norra och södra delar i befintliga lokaler (skolor).
Utbildningens hus
I Utbildningens hus finns Campus Alingsås, verksamhet Integration och arbetsmarknad samt
Alströmergymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram. Även annan kommunal
verksamhet och privat verksamhet som ej omfattas av Kultur- och utbildningsnämndens
ansvarsområden finns i fastigheten.
Campus Alingsås
Antal studerande (ca 1000 elever) på Campus Alingsås kommer att vara oförändrat under
2020 därmed bedöms inte att några lokalanpassningar krävs.
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Ungdoms- och fritidsverksamheten
Arena elva är verksamhet Utbildnings största och mest besökta fritidsgård. Här bedrivs både
traditionell fritidsgårdverksamhet, studio- och musikverksamhet samt diverse andra
gruppverksamheter. Nyttjandegraden av lokalerna har ökat men kan i samarbete med övriga
delar inom förvaltningen, civilsamhälle och föreningar nyttjas än mer än idag.
Under sommaren 2019 flyttade det kommunala aktivitetsansvarets verksamhet (KAA) in i
Arena Elva-lokalerna. För närvarande är lokalerna öppna mitt på dagen två dagar per vecka
för att erbjuda gymnasiets elever fler aktiviteter och vuxenstöd under lunchrasten.
I Ingared bedrivs ungdoms- och fritidsverksamheten en kväll i veckan i lokaler som hyrs av
barn- och ungdomsförvaltningen.

I Sollebrunn hyr förvaltningen lokalen av barn- och ungdomsförvaltningen och den delas
med Sollebrunns skola.

Kultur- turism och evenemang
Biblioteken
Alingsås bibliotek ingår som en del av Alingsås kulturhus. Lokalerna byggdes om 20152016 och är anpassade för nuvarande uppdrag och enligt gällande tillgänglighetskrav.
Ombyggnaden innebar också en ökad publik yta på ca 400 m2 och en motsvarande mängd
minskad administrativ yta. Förrådsutrymmena i källarplanet sades samtidigt upp. Biblioteket
är meröppet sedan våren 2013, vilket innebär att besökare med rätt behörighet kan nyttja i
stort sett all service även när biblioteket är obemannat. Verksamheten befinner sig på 3
våningsplan om cirka 2300 m2.
Sollebrunns bibliotek ligger i Sollebrunns skola. Även detta är meröppet sedan 2013 och
används i allt större utsträckning under tid när personal inte finns på plats. Ett avtal mellan
förvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen ger eleverna riktad biblioteksservice,
främst gällande läsfrämjande aktiviteter. Under 2018 genomfördes förändring av lokalen då
placeringen av informationsdisken ändras för att bättre nyttja lokalen och nå en mer
kundanpassad utformning. Under 2019 renoverades lokalen för att blir mer ändamålsenliga
samt välkomnande Verksamhetslokalerna omfattas av cirka 600 m2 och återfinns på två
våningsplan. I biblioteksdelen saknas hiss.
Ingareds bibliotek är sedan hösten 2013 placerat i en f d förskola i Ingareds centrum, nära
affär och resecentrum och är samlokaliserat med fritidsgården. Under 2018 installerades
meröppet och därmed är alla folkbibliotek i kommunen tillgängliga alla dagar under året
mellan kl. 06-22. Samtidigt har säkerhetsnivån i lokalerna uppgraderats. Under 2019
renoverades lokalen för att blir mer ändamålsenliga samt välkomnande. Befolkningen i
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området växer och verksamheten kan komma att behöva större lokaler sett på en 10-års
period. Verksamhetslokalerna omfattar cirka 150 m2.
Konsthallen
Konsthallen flyttades i samband med ombyggnaden av Kulturhuset till en mycket mer
publikt tillgänglig placering. Även flexibiliteten på ytans disposition ökade genom större
golvyta samt en dubbelsidig vägg för hängande konstverk. Möjlighet att göra lokalen
tillgänglig under meröppet finns genom vikdörrar.

Museet och turistbyrån
Museet även kallat “Alströmerska magasinet” öppnade åter sin verksamhet under 2014
efter att ha varit stängt i fem år. En ny pedagogisk inriktning introducerades med barnfamiljer
som en prioriterad målgrupp och där föremålen stödjer en berättelse eller ett tema istället för
att själva befinna sig i centrum. Huset är K-märkt vilket starkt begränsar möjligheten att
bygga om och ut. Samtidigt är värdet av att befinna sig i dylikt hus av stort kulturhistoriskt
värde för ett kommunalt stadsmuseum. Under 2018 flyttade turistbyrån från Estrad och
samordnades med museets reception. Sedan 2020 återfinns turistbyrån i Nolhaga slott.
Föremålsmagasinet finns i Kristineholms industriområde. Där finns alla föremål samlade
efter att ha varit utspridda i olika källarlokaler i kommunen som inte var klimatanpassade eller
i övrigt kunde skydda föremålen från mögel- och fuktangrepp. Nu finns det tillräckligt med
utrymme och en temperatur- och luftfuktighetsanläggning sörjer för att föremål och fotoarkiv
bevaras intakta. Lokalerna fyller således väl sitt syfte. Byggnadens placering utanför
stadskärnan ur tillgänglighetssynpunkt inte är optimal.
Palladium
Palladium är förvaltningens arena för scenkonst och för större evenemang för en sittande
publik på upp till 210 personer. Under föregående år uppgraderades en hel del teknisk
utrustning för att motsvara dagens krav. Bland annat installerades en projektor som kan
spela upp digital film i modernt format. Kontraktet med hyresvärd för Palladium löper ut den
31december 2020 och en process med att förlänga kontraktet har påbörjats. Alingsås
kommun har de senaste åren investerat i flera tekniska lösningar i lokalen och lokalen utgör
en viktig del i nämndens möjlighet till utbud av scenkonst.
Nolhaga slott
Kommunstyrelsen gav dåvarande kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att bedriva
verksamhet i Nolhaga slott under 2019 (KS 2018-11-12 § 204). Slottet står också till kulturoch utbildningsnämnden förfogande under 2020. Sedan 2019 bedrivs verksamhet i slottet i
form av utställningar. En Turistbyrån har upprättats i entréplan tillsammans med
caféverksamhet tillsammans med AME som är öppen för allmänheten. Turistbyråns anställda
har sina kontorslokaler i Nolhaga slotts entréplan.
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Anläggning och fritid
Nolhaga Parkbad
Den nya friskvårdsanläggningen Nolhaga Parkbad öppnade åter sin verksamhet under mars
2019. Då hade simhallen varit stängd för omfattande renoveringar sedan våren 2016.
Det nya badet rymmer två 25-meters bassänger. En av dessa bassänger utgörs av en
kombibassäng med höj- och sänkbar botten. Därutöver består det nya badet av en
äventyrsdel, café samt relaxavdelning med konferensmöjligheter. Med den nya
friskvårdsanläggingen vänder sig nämnden till en målgrupp i alla åldrar.

Nolhagahallen
Idrottslokalerna i Nolhagahallen har nyligen renoverats. Nolhagahallen består av en A-, Boch C-hall, kontors- och konferensytor samt en friskvårdsanläggning i bottenplanet som idag
hyrs av Friskis & Svettis.
Fritidsbiblioteket
Det tidigare konceptet Fritidsbanken har ersatts av namnet Fritidsbiblioteket vilket är ett
koncept som utförs i egen regi utan inblandning från det nationella konceptet Fritidsbanken.
Verksamheten finns i befintliga lokaler i Nolhaga Parkbad och Nolhagahallen i anslutning till
entrén i Parkbadet. Utbudet i Fritidsbiblioteket består av sportartiklar, fritidsartiklar samt
flytvästar där all uthyrning sker kostnadsfritt.
Lokalbokningen
Ett nytt boknings-, bidrag- och anläggningssystem upphandlades under 2018 vilket
implementerades under 2018/2019. Systemet förenklar lokalbokning, bidragsansökningar,
utbetalning av stöd m.m. Enheten för lokalbokningen har sin fysiska placering i lokalerna i
Nolhaga Parkbad.
Idrottsanläggningar
Alströmervallens konstgräsplan har en hög nyttjandegrad. Omläggning av konstgräsytan
genomfördes under 2019 och fyller således standarder och krav på en sådan anläggning. I
och med den pågående utbyggnaden av Noltorpsskolan kommer en ny idrottshall att byggas
med fullstora mått med möjligheten att bedriva samtliga inomhusidrotter.
Rekreationsanläggningar
Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunala badplatser då man utför underhåll
av bryggor samt utför vattenprover av badvattnets kvalitet. På Playa Mjörn ingår även
strandskötsel.
5
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Motionsanläggningar
Det finns fungerande motionsspår i alla kommundelar. I Nolhaga park finns ett utegym vilket
efterfrågas på fler platser i kommunen.
Ishallen
Nolhalla ishall täcker inte den efterfrågan som finns av isyta och uppfyller inte de krav som
ställs på en ändamålsenlig ishall. Nämnden har bidragit med kunskap i den förstudie över ny
ishall som genomförts centralt i kommunen. Under våren har fastighetsägaren konstaterat att
nuvarande ishall behöver saneras för att kunna vara i brukligt skick inför höstsäsongen 2020.
Vandrings- och cykelleder
Förvaltningen har också tagit fram förslag på olika cykelrundor i närområdet samt tagit fram
kartor till dessa. Förvaltningen är aktiv i kommunens leder exempelvis Gotalden.
Spontanaktivitetsanläggningar
Ett behov av olika typer av anläggningar växer stadigt fram där aktiviteter kan bedrivas
spontant utan att behöva förbokas. Ur ett folkhälsoperspektiv behöver det fortlöpande
anläggas olika typer av spontanaktivitetsanläggningar, i alla kommundelarna, som inbjuder
till ökad rörelse och aktivitet samt blir en trevlig och säker mötesplats. Förvaltningen avser att
ta en aktiv del i den fysiska planeringen av nya bostadsområden (alternativt
ombyggnation/renovering) i syfte att uppmuntra till ytterligare möjliga ytor för
spontanaktivitetsanläggningar. Sedan tidigare finns skateanläggningar och en
parkouranläggning på Savannen och i Sollebrunn.
Nolhaga Lantgård
I Nollhagaparken bedrivs Barnens lantgård vilket utgör ett stort besöksmål. De lokaler som
verksamheterna använder hyrs av exploateringsavdelningen. Vissa av lokalerna,
i synnerhet personalutrymmen, är mycket slitna på grund av eftersatt underhåll sedan många
år. Därför renoverades Turbinhuset under 2018 i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö för
personalen som flyttat sin hemvist dit.
Integration och arbetsmarknad
Integrationsavdelningen
Integrationsavdelningen ansvarar för mottagandet samt bosättning av nyanlända enligt
bosättningslagen1. För att möta lagkravet hyr Kultur- och utbildningsnämnden både enskilda
1

lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
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lägenheter och större fastigheter som vidare hyrs ut i andra hand till nyanlända.

Tabell 1
Integrationsavdelningens avtal (uthyres i andrahand till klienter)
Typ av boende Kvm
Antal rum/lgh
Hyra per år
Avtal går ut
Lägenhet
Lägenhet
Lägenhet

57
80
70

2 r&k
3 r&k
3 r&k

79 176
58 593
71 184

Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare

Lägenhet
Lägenhet

89,9
79

4 r&k
3 r&k

139 196
103 776

Tillsvidare
Tillsvidare

Lägenhet (1/7)
Lägenhet
Lägenhet

80
67,5
76

3 r&k
3 r&k
3 r&k

78 696
102 492
64 356

Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare

Större fastighet
Större fastighet
Större fastighet

369
347
337

10 rum
6 lgh
12 rum

197 268
510 540
180 166

2022-08-31
2021-04-01
2022-12-31

Arbetsmarknadsenheten (AME)
Arbetsmarknadsenhetens syfte och uppdrag är att stötta olika målgrupper som är utanför
arbetsmarknaden. Enhetens olika delar är idag uppdelade i olika lokaler belägna på olika
ställen i kommunen såsom Actusgården, Utbildningens hus och Nolhaga Parkbad.
AME lämnade en av sina verksamhetslokaler i början på 2018 vid Rektorsgatan och har
samlokaliserats verksamheten med verksamheten på Actusgården. Lokalen på Rektorsgatan
har sedan lämnats vidare till Alströmergymnasiet.
Efter flytt av verksamheten från Socialnämnden till Kultur- och utbildningsnämnden inför
2019 gjordes ytterligare anpassningar i lokalerna för att Actusgårdens lokaler ska fungera än
mer ändamålsenligt för besökare och en stor personalgrupp. Tre medarbetare som jobbar
direkt mot arbetsgivaren samt enhetschef flyttade därför till Utbildningens hus under februari
2019 vilket då innebar ett utökande av verksamhetens kontorslokaler.
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Verksamhetslokaler och förhyrda lokaler

Objekt
Hökanäbbet 7 Alströmergymnasiet
Konfektasken
Byggprogrammets lokaler
1
Hökanäbbet 7 Kulturskolan / Esteticum
Hökanäbbet 7 Hantverkslokalerna

Årshyra
2020

Yta

17 365 13 968 874

Hyra/m
2

Hyresvärd

794 Alingsåshem

2 000

992 334

477 Alingsåshem

2 400

1 000 000

417 Alingsåshem

i.u

871 692

i.u Alingsåshem

4 697

3 174 668

669 Alingsåshem

Farkosten 11

Utbildningens hus

Nolby 37:6

Actusgården

726

765 792

1 061 Alingsåshem

Lejonet 1

Alingsås museum

670

869 203

1 279 Alingsåshem

Sörhaga 2:4

Nolhalla ishall

3 436

2 023 000

567 Alingsåshem

Sörhaga 2:4

Nolhaga Parkbad

5 664 18 247 000

2 811 Alingsåshem

Sörhaga 2:4

Nolhagahallen

4 050

2 285 481

564 Alingsåshem

Sörhaga 2:4

Nolhagahallen, F/S

1 286

1 131 500

869 Alingsåshem

Förmannen 2

Förråd Bolltorp

215

85 358

386 Alingsåshem

Alingsås Farkosten 11

133

123 959

917 Alingsåshem

Stadsskogshallen/Matsal/Sk
ola

3 769

5 184 462

1 351 Alingsåshem

Östlyckehallen

2 058

1 903 800

909 Alingsåshem

Arena Elva

1 021

734 229

699 Alingsåshem

Kristina 7, Kungsgatan 9

343

343 029

Palladium

803

627 600

Föremålsmagasinet

1 146

755 000

Alingsås Kulturhus

2 395

4 441 000

Fiskevillan, Djurparken

144

65 000

Nolhaga Lantgård

389

41 700

83

71 000

Utbildningens
hus
Ädellövsskoge
n1
Östlyckeskola
n2
Hökanäbbet 7
Kv Kristina 7
Hjorten 9
Skyffeln 2
Bandvävaren
5
Sörhaga 2:1
Sörhaga 2:1
Sörhaga 2:1

Tropikhuset
Summa årshyra 2019:

Avtalstid

1000 Alingsåshem
Alingsås Fastighets
782
AB
Skyffeln Fastighets
659
AB
1 808 Sparbanken Alingsås

Delas med BOU 50 %
Delas med BOU 50 %

2020-12-31
2024-04-14
2026-04-30

Exploateringsenheten,
KS
Exploateringsenheten,
105
KS
Exploateringsenheten,
837
KS
432

54 793 59 705 681
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Framtida lokalbehov samt åtgärdsförslag
Alströmergymnasiet
Förvaltningen följer befolkningsutvecklingen kontinuerligt och då speciellt i åldersgruppen 1619 år som är Alströmergymnasiets målgrupp. Till läsårsstart 2020/2021 kommer den så
kallade AME-lokalen kunna tas i bruk vilket innebär att den förväntade elevökningen
hanteras. AME-lokalen är på ca 560 kvm och kommer att resultera i en hyresökning.
I dessa lokaler eftersträvas en öppen lärmiljö där ett enskilt program kan anpassa den
pedagogiska modellen efter sina behov och utifrån ett elevperspektiv. Målet är att lokalen
ska utformas till en flexibel lärmiljö som möter ett individuellt lärande med stöd av digitala
verktyg och som är mer framtidsanpassat. Den nya danssalen som ingår i AME-lokalen
kommer framförallt nyttjas av Kulturskolan men även underlätta schemaläggningen för
estetiska programmet.
Ett fortsatt arbete med renovering av lokalerna med fokus på att förbättra arbetsmiljön för
elever och lärare samt se över lärmiljöer för en modern skola behövs. Detta innefattar en rad
investeringar, såsom att investera i gardiner, höj-, sänk- och omflyttningsbara bord och
stolar. Förutom en dämpad ljudmiljö ska klassrummen vara flexibla, inbjuda till samarbete,
dialog och olika sätt att redovisa och lära. Elever och lärare är idag inte längre lika knutna till
det fysiska klassrummet, utan kan arbeta, undervisa och mötas med hjälp av digitala verktyg.
Alströmergymnasiets ambition är att utvecklas mot en skola i framkant som erbjuder
framgångsrika lärmiljöer som är digitalt anpassade för att möta elevers olikheter och behov.
Hemvister och grupprum har utifrån denna ambition utrustats för att möta detta.
Utbildningssektorn i Göteborgsregionen är utsatt för en hård konkurrens med lättrörliga
elever och det är därför viktigt för Alströmergymnasiets attraktionskraft att kunna erbjuda
fräscha och moderna lokaler. Med ledord som flexibilitet, funktionalitet, trivsamhet och
miljöanpassning fortgår arbete med att ta Alströmergymnasiet vidare mot 2020.
Tillsammans med Alingsåshem arbetar verksamheten för ett kontinuerligt underhåll för att
säkerställa lokalernas beskaffenhet och underhåll. Nytt tätskikt har lagts på taket till matsal
samt foajé. Behovet kvarstår dock med en översyn av taket och innertaket till
Alströmerteatern och idrottshallen. Innertaket på Alströmerteatern saknar besiktning varvid
det är av yttersta vikt att fastighetsägaren säkerställer innertakets funktionalitet och
förväntade kvarvarande livslängd för att kunna genomföra säkra evenemang i lokalen.
Fasadmålning var planerad till sommaren 2019 av Alströmerteatern och då i samband med
muralmålning av väggen mot stora parkeringsplatsen, detta arbete genomfördes ej och är nu
planerad till sommaren/hösten 2020.
Den treåriga planen gällande fönsterbyten i hus 2 har slutförts men det kvarstår åtgärder vid
husfasaden där rektorer, administration och elevhälsan på nedre plan huserar. Det skall
göras ett test av ett antal kontor där man byter ut fönsterkassetten mot ett
värmereflekterande glas. Detta var planerat under 2019 men har ännu ej genomförts.
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Inom en snar framtid behöver dessutom platsantalet i matsalen ses över och utrymmet
utanför Alströmerteatern behöver en omfattande renovering.
Byggprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammets lokaler finns idag i anslutning till övriga gymnasiets
lokaler. Programmet har ökat elevantalet de senast läsåren vilket kräver lokalanpassningar
för att säkerställa god arbetsmiljö för elever och pedagoger samt att förbättra
förutsättningarna för lärande. En tillbyggnad av arbetsrum samt pedagogiskt elevutrymme
har byggts under höstterminen 2019 för att säkerställa kvaliteten för personal och elever.
Ytterligare åtgärder planeras inte för i nuläget.
Säkerhetsåtgärder
På Arena Elva kommer ett så kallat överfalls- och bråklarm att installeras i enlighet med
åtgärdsplanen för säkerhet inom utbildningsförvaltningen (UN § 33/2018). Ytterligare kontakt
med kommunens säkerhetsenhet kommer att tas för att effektuera åtgärden.
Alströmergymnasiet har sedan tidigare genomfört minskat ner antalet ingångar till gymnasiet
i syfte att öka säkerheten i lokalerna.
Interkommunal ersättning
Utifrån skrivelsen om ”Gymnasial utbildning i Göteborgsregionen 2017 ” kan man utläsa att
antalet unga i åldersgruppen 16-åringar kommer att kräva ytterligare ca 1200
utbildningsplatser. Allt tyder på att behovet av utbildningsplatser på gymnasieskolan kommer
öka i takt med en ökad befolkning och förändrad befolkningsstruktur. Denna ökning är inte
jämt fördelad mellan landets kommuner och kan därför se olika ut.
Utifrån skrivelsen om ”befolkningsprognosen 2018-2027 Alingsås kommun” kan man utläsa
att antalet i åldersgruppen 16-18 år troligen kommer öka från 1400 ungdomar år 2019 till
1 900 ungdomar år 2027. Kultur- och utbildningsnämnden kommer därför att behöva fatta
beslut fortgående om hur en utökning av elevantalet över tid kan planeras vid
Alströmergymnasiet för att motverka ökande interkommunala kostnader.
Campus Alingsås
Vuxenutbildningen och övrig verksamhet inom Campus Alingsås finns lokaliserade i
Utbildningens hus.
Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen är beroende av en rad omvärldsfaktorer och snabba förändringar inom
sektorn sker. Därför är det komplicerat att prognostisera behovet av lokaler för
vuxenutbildning på lång sikt eftersom även konjunkturläget påverkar. Vid högkonjunktur
sjunker antalet sökande till vuxenutbildningen och vid lågkonjunktur ökar antalet sökanden.
Som omvärldsläget ser ut våren 2020 med högt antal varsel och permitteringar kan många
komma att söka sig till vuxenutbildningen inom kort. I nuläget kan vuxenutbildningen hantera
ett ökat antal elever på plats, detta bland annat genom fortsatt satsning på digital
undervisning.
Även den expanderande gymnasieverksamheten påverkar genom exempelvis ett ökat antal
elever vid introduktionsprogrammen vilka förväntas fortsätta sina studier på
vuxenutbildningen. Härutöver har nationella politiska satsningar stor inverkan på
vuxenutbildningens verksamhet.
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För verksamhetsåren 2020 och framåt, beroende på omvärldsfaktorer beskrivet ovan,
bedöms vuxenutbildningen öka antalet (2020 ca 1000) studerande per år, trots detta anses
lokalbeståndet i Utbildningens hus i nuläget vara tillräckligt. Hur stor ökningen blir är för tidigt
att säga. Lokalanpassning av befintliga lokaler kommer att vara aktuellt enligt följande.
Plåt- och svetsutbildning
Plåt- och svetsutbildningens nya lokaler finns i dag i anslutning till Alströmergymnasiet.
Lokalerna färdigställdes inför utbildningens start under 2018. Viss anpassning av lokalerna
kan komma att ske i förhållande till framtida elevantal såsom exempelvis omklädningsrum.

Särskild utbildning för vuxna
Vuxna personer med särskilda behov är behöriga att delta i särskild utbildning för vuxna
(särvux). Även Särvux är lokaliserad i Utbildningens hus har haft en jämn fördelning av
elever under året. Antalet elever förväntas inte ändras i den omfattningen så att lokalbehovet
behöver förändras på kort sikt. Dock har eleverna olika behov och förvaltningen ser över
utformningen av elevernas lärmiljö vilket kan medföra behov av att ytterligare anpassa
befintlig lokal.
Eftergymnasial utbildning
Fler utbildningar med mindre studentgrupper inom yrkeshögskolan förväntas starta från 2020
och framåt. Detta kan medföra behov av lokalanpassningar.
Säkerhetsåtgärder
Enligt den beslutade åtgärdsplanen för säkerhet inom utbildningsförvaltningen (UN §
33/2018) har Campus Alingsås tillsammans med Alingsåshem påbörjat olika åtgärder. Därför
har Campus under 2020 installerats ett nytt lås och larmsystem som möjliggör för
verksamheten att ha större kontroll över in- och utpasseringar genom att enklare styra tider
för låsning av dörrar. Kvarstår gör frågan om mobilt brandlarm undersöks.
Vidare ges fastighetsägaren i uppdrag att sammankalla till trygghetsmöte för samtliga
verksamheter som bedrivs i Utbildningens hus. Möjligheterna och metoder för
internkommunikation för att kunna kommunicera internt och mellan Campus och
Integrationsavdelningen, samt möjligheten att installera någon form av överfalls- och
bråklarm ska utredas.
Fysisk arbetsmiljö
Förvaltningen upplever problem gällande ventilation och värme på olika ställen i huset och
diskussioner med Alingsåshem förs kontinuerligt kring åtgärder som ska vidtas vilket kan
komma att innebära ytterligare lokalanpassningsbehov. Under 2020 har utredning iscensatts
för att utreda orsaker på upplevd ohälsa i vissa lokaler.
Ungdoms- och fritidsverksamheten
Nyttjandet av verksamhetens lokaler behöver utvecklas för att möta ungdomars behov. De
mindre gårdarna utanför tätorten används idag en respektive två dagar i veckan. För
närvarande finns det inte personalresurser att bemanna gårdar mer än de öppettider som
idag hålls. Gården i tätorten nyttjas mer frekvent och det är också här det största behovet av
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aktivitet finns. Samarbete med civilsamhälle/föreningar har påbörjats och kommer fortsätta
under kommande år. På sikt kommer en verksamhet med daglig tillgänglighet och aktiviteter
att skapas. Verksamheten kommer framöver också att fortsätta titta på synergier och
samarbeten med Alströmergymnasiet, Integrationsavdelningen med flera aktörer avseende
nyttjandet av lokalerna.
Kulturskolan
Kulturskolan kommer kunna använda den danssal som upprättas i och med att
Alströmergymnasiet expanderar till den nya så kallade “AME- lokalen”. Detta sker med start
från läsåret 2020/2021.
En allmän uppfräschning av ytskiktet i kulturskolans övriga lokaler är önskvärd liksom en
undersökning och eventuella åtgärder när det gäller luftkvaliteten i källarplanet.

Anläggning och fritid
Ishallen
Arbetet med att anlägga en ny ishall har påbörjats och nämnden har deltagit i arbete med en
förstudie av kommande isytor. Fastighetsägaren har funnit att befintlig ishall är i behov av
sanering och under sommaren 2020 kommer lokalerna att göras verksamhetsdugliga inför
höstsäsongen 2020.

Integration och arbetsmarknad
Integrationsavdelningen
Då mottagandet av nyanlända till kommunen har minskat och prognostiseras kommande år
ligga på liknande nivåer som under 2019, det vill säga 50-60 personer årligen så täcker
nämndens nuvarande bestånd av bostäder inflödet.
2018 påbörjade Integrationsavdelningen ett arbete med att slussa ut andrahandshyresgäster
till permanenta lösningar, samt i den mån möjligt överlåta kontrakt till
andrahandshyresgästen. För att kunna möjliggöra detta i relation till personer som avslutar
sin etablering är verksamheten i behov av fler permanenta lägenheter.
Om inte kommunen tillför eller får tillgång till permanenta bostadsalternativ för de personer
som avslutar sin etablering måste Kultur- och utbildningsnämnden fortsättningsvis vara
hyresvärd för denna grupp och den utslussning som påbörjats kommer uppskattningsvis
fortlöpa 5-6 år om inte fler lägenheter tillförs. Detta kommer att innebära ökade administrativa
och personella kostnader kopplade till boendena motsvarande cirka 250 000 kronor under
2020. Det medför också en bostadssegregation för de individer som inte kommer ut i eget
boende efter etableringsfasen.
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Tabell 2
Behov av lägenheter utöver den årliga kvoten på 18 lägenheter från
Alingsåshem
År
Antal lägenheter på grund av
Behov av lägenheter till
avslut av etableringsperiod.
bosättning enligt
bosättningslagen
2021
14
0
2022
2
Totalt behov
Hushåll/Lägenheter - 16
0
2021-2022
Personer – 52
Sifforna i tabell 2 är beräknade på omflytt- och utslussningsstatistik från 2017-2019. En viss
rörlighet på boendemarknaden sker, men har inte varit stor i Alingsås under åren 2016-2019.

Kontorslokaler
Integrationsavdelningen har inte behov av ytterligare kontorsyta i Utbildningens Hus.
Säkerhetsåtgärder
Enligt den beslutade åtgärdsplanen för säkerhet inom utbildningsförvaltningen (UN §
33/2018) har ombyggnationer av Integrationsavdelningens lokaler genomförts under 20182019. Ett arbete som nu har färdigställts och avslutats.
Arbetsmarknadsenheten
Actusgården har under hösten 2019 upprustas med teknik, möblemang och eventuella
ombyggnationer för att så effektivt som möjligt kunna möta behoven och målgruppen inom
verksamhetens område.

Sammanfattning
De senaste åren har stora investeringar genomförts i lokalbeståndet då bland annat
Kulturhuset har renoverats samt om- och tillbyggnation av Nolhaga Parkbad har skett. Flera
verksamheter har därmed ändamålsenliga lokaler flera år framöver. Den stora utmaningen
kommer vara att erbjuda ändamålsenliga lokaler på Alströmergymnasiet under kommande år
och förväntade elevökning.
Utöver detta finns det ytterligare behov enligt nedan:






En hållbar och snar lösning avseende ishallsfrågan.
En förlängning av hyreskontraktet avseende Palladium.
I dagsläget har nämnden inget hyresavtal med Alingsåshem för Nolhaga Parkbad och
en dialog kommer ske.
En effektiv och ändamålsenligt dialog med Alingsåshem kommer struktureras upp
centralt i kommunen i syfte att få en effektiv process vid underhåll- och framtida
lokalförsörjningsfrågor.
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Ökad tillgång på boende för personer som avslutar sin etableringsperiod finns. Detta i
syfte att motverka segregation för individer som inte kommer ut i eget boende efter
etableringsfasen. När nämnden blir hyresvärd för dessa individer innebär det också
ökade administrativa kostnader.
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Caféverksamhet i Nolhaga
Parkbad
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-06-03
Anneli Schwartz

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.177 KUN

Caféverksamhet i Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Den 4 mars 2019 öppnade Nolhaga Parkbad. Under oktober 2018 startade förvaltningen
en upphandling av tjänstekoncession för att driva caféverksamheten i parkbadet. Efter
tilldelningsbeslut tackade leverantören nej till att driva caféverksamheten. Med anledning av
den uppkomna situationen började förvaltningens Arbetsmarknadsenhet att driva
caféverksamheten.
Den 20 mars § 44 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag
att påbörja ytterligare en tjänstekoncessionsupphandling av caféverksamheten i Nolhaga
Parkbad i syfte att en leverantör skulle vara på plats 2020-01-01. Förvaltningen genomförde
därmed en ny tjänstekoncessionsupphandling och efter avslutat upphandlingsförfarande
kunde förvaltningen konstatera att endast ett anbud hade inkommit samt att detta anbud inte
uppfyllde de krav som angavs i förfrågningsunderlaget.
Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 augusti 2019 § 93 beslutade
nämnden att Nolhaga Parkbads café skulle fortsätta att drivas i kommunal regi. Vid samma
tillfälle beslutades det också att en utvärdering av caféverksamheten skulle genomföras efter
den 31 maj 2020 så att nämnden vid sitt nämndsammanträde i juni 2020 skulle kunna
besluta om en ny tjänstkoncessionsupphandling skulle genomföras eller ej. En utvärdering
skulle genomföras i syfte att ta fram underlag för en ekonomisk bild av verksamheten under
ett budgetår med full verksamhet.
Förvaltningens yttrande
Under våren har Nolhaga Parkbad haft en kraftfull minskning av antal besökare till följd av
pandemin Covid-19. Detta har också inneburit en reducerad försäljning i caféet. Att utvärdera
caféverksamheten i sin helhet under rådande omständigheter blir därför inte meningsfullt då
försäljningen i cafét har minskat med 70 % under våren. Under 2019 och fram till de första
månaderna 2020 hade Nolhaga Parkbad cirka 3000 badgäster i veckan. Efter mars månad
2020 har antalet badgäster minskat till hälften.
Kommunens upphandlingsenhet har genomfört en central upphandling av cafévaror för
nämndens samtliga caféverksamheter. Detta avtal avropar Nolhaga Parkbads café och det
finns idag ett utbud av enklare varor till försäljning i cafét. Förvaltningen föreslår att
caféverksamheten i Nolhaga Parkbad fortsätter att drivas i egen regi. På grund av rådande
pandemi och det svårbedömda framtida läget kan förvaltningen idag inte säga när en
utvärdering av caféverksamheten kan ske.
Arbetsmarknadsenhetens deltagare driver cafét utan anmärkningar.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
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Förslag till beslut
Nolhagas café ska fortsätta att drivas i kommunal regi genom Arbetsmarknadsenheten.

Beslutet ska skickas till
Arbetsmarknadsenheten och Nolhaga Parkbad

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
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Organisation för hantering
av gestaltad livsmiljö och
offentlig konst
8
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-06-03
Helena Grundberg

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.177 KUN

Organisation för hantering av gestaltad livsmiljö och
offentlig konst
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2019( § 82 och 83) att uppdra åt kultur- och
utbildningsnämnden att göra en kartläggning och plan för minnesplaster och statyer
kopplade till enskilda personer. Detta uppdrag lämnades till nämnden mot bakgrund av
ovanstående motioner som två partier lämnat i kommunfullmäktige. Sverigedemokraterna
lämnade motion om att upprätta en staty av Gustav II Adolf vid Lilla torget och Liberalerna
föreslog i en motion att en Karin Boye-plats skulle upprättas på en centralt belägen plats.
Mot bakgrund av detta ansåg kommunledningskontoret att en kartläggning och plan för hur
kommunen hanterar minnesplatser och statyer kopplade till personer krävdes. I nuläget finns
inga riktlinjer som kan användas som stöd vi beslut. Detta resulterade i kommunfullmäktigs
uppdrag till kultur-och utbildningsnämnden.
För att kunna hantera de olika typ av ärenden som berör den gestaltade livsmiljön och den
offentliga konsten på ett kvalitativt sätt, ses behovet av en förvaltningsövergripande
gestaltningsgrupp som kan hantera och handlägga dessa förvaltningsövergripande. Inom
ramen för detta samarbete bör hanteringen av statyer och minnesplatser verka.
Förvaltningsens yttrande
Utöver uppdraget från kommunfullmäktige finns det även ett pågående ärende som rör
hanteringen av den så kallade 0,5%-regeln. ”Riktlinjer för arbete med konstärlig gestaltning
vid ny- och ombyggnation” som just nu är ute på remiss hos de två instanserna
kommunstyrelsen och Alingsåshem, där Alingsåshem har inkommit med svar men där
kommunstyrelsen ej svarat.
Med anledning av ärendet ”Riktlinjer för arbete med konstärlig gestaltning vid ny- och
ombyggnation” har kommunledningskontoret under hösten 2019 kallat till möte med
representanter för kultur- och utbildningsförvaltningen. Därefter har ett flertal möten vilka
sammankallats av kultur- och utbildningsförvaltningen genomförts där också
samhällsbyggnadskontoret och Alingsåshem deltagit för dialog kring riktlinjerna.
Sammanfattningsvis såg man behov av att tillsätta arbetsgrupper med specifika
kompetenser, för varje unikt ärende gällande den gestaltade livsmiljön och den offentliga
konsten. Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslås ansvara för att tillsätta dessa grupper
och då med deltagare från kommunens samtliga förvaltningar och bolag.
Det uppdrag som kultur- och utbildningsnämnden fått från kommunfullmäktige gällande
”kartläggning och plan för minnesplatser och statyer” berör även övriga förvaltningar i
kommunen så som samhällsbyggnadskontoret.
För att kunna hantera olika ärenden som berör den gestaltade livsmiljön och den offentliga
konsten i kommunen på ett enhetligt och kvalitativt arbetssätt finns det ett behov av en
förvaltningsövergripande gestaltningsgrupp. En grupp som kan hantera och handlägga
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dessa ärenden. Kommunens platser och parker, dess offentliga konst, användning och
anskaffning är något som berör flera förvaltningar på olika sätt. För att bedriva ett effektivt
planarbete där alla delar av kommunens intressen tillvaratas, krävs samverkan mellan
förvaltningarna.
Inom ramen för detta samarbete bör således hanteringen av statyer och minnesplatser
verka.
Mot bakgrund av detta har den förvaltningsövergripande gruppen vilken omnämnts ovan tagit
fram ett förslag på en organisation för hantering av gestaltad livsmiljö och offentlig konst.
Förslag till organisation presenteras i separat bilaga dataterad den 1 juni 2020. Detta förslag
ska anses besvara uppdraget från kommunfullmäktige och de motioner som omnämnts då
kultur- och utbildningsnämnden har detta uppdrag enligt reglementet. Arbetsprocessen
kräver att samtliga förvaltningar och bolag bidrar med den kompetens som efterfrågas vid de
ärendena som uppkommer inom området.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär ingen kostnader utöver administrativ tid.
Förslag till beslut
Organisation för hantering av gestaltad livsmiljö och offentlig konst godkänns. Detta beslut
ersätter arbete med ”Riktlinjer för arbete med konstärlig gestaltning vid ny- och
ombyggnation”.

Beslutet ska skickas till
Samtliga nämnder och bolag

Anneli Schwartz
Förvaltnignschef

Helena Grundberg
Kulturutvecklare
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2020-06-01

Uppdragsbeskrivning för Gestaltningsgruppen – gestaltad livsmiljö
och offentlig konst
Gestaltad livsmiljö och offentlig konst
Kommunens platser och parker, dess offentliga konst, användning och anskaffning är något som
berör flera förvaltningar på olika sätt. För att bedriva ett effektivt planarbete där alla delar av
kommunens intressen tillvaratas, krävs samverkan mellan förvaltningarna.
Intresset för den offentliga konsten har under de senaste åren visat sig stort från både civilsamhälle
och myndigheter. Dels handlar det om att många av de offentliga konstverk som köpts in genom åren
idag är i behov av vård och dels handlar det om delaktighet i den gestaltade livsmiljön.
Regeringen har därför gett i uppdrag att utreda ”Offentlig konst som kulturarv” och för propositionen
”Politik för gestaltad livsmiljö” (Prop. 2017/18:110) antog regeringen 2018 målet att ”Arkitektur,
form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt
gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den
gemensamma miljön”.
För samhällsutvecklingen har fokus tidigt varit på de tre ”hållbarhetsdimensionerna”, de sociala,
ekonomiska och miljömässiga. Nu riktas även fokus mot kultur, som den fjärde dimensionen.
Exempelvis har sambanden mellan kulturupplevelser och hälsa under senare år uppmärksammats allt
mer. Expansiv samhällsbyggnad kommer att ställa krav på att samtida arkitektur samspelar med
kulturhistoriska miljöer. Den gestaltade livsmiljön berör alla. Förvaltningsmässigt karaktäriseras
arbetet fortfarande till stor del av sektorstänkande. Detta önskar kultur- och
utbildningsförvaltningen förändra genom ökad samverkan för att möta samtliga ärenden som berör
kulturområdet i stadsutveckling.
Förvaltningsövergripande uppgift
I ”Motion om gestaltningsprogram” KF § 197 2016-09-07 föreslår motionärerna att:
”Alingsås kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att börja arbeta mer
systematiskt med gestaltningsprogram för utvecklingsområden så att viktiga frågor gällande
gestaltning och kvalitet samordnas och planeras så att möjligheterna till tidig dialog
underlättas. I ”Remissvar angående ökat användande av gestaltningsprogram som
stadsplaneringsverktyg”, (SBN § 57 2018-05-07), föreslås i samband med ÖP ett bevarande- och
utvecklingsprogram som detaljplanearbete kan stödja sig mot. I detaljplanearbetet analyseras behov
och ambitionsnivå och anpassas för varje delområde.
Riktlinjer och mål
Det finns en mängd styrande och rådgivande dokument och rapporter som kopplar till arbetet med
gestaltad livsmiljö och offentlig konst exempelvis Politik för gestaltad livsmiljö, Vision 2040, Agenda
2030, VGR Kulturstrategi 2020-2023, kommunens styrande dokument, råd, riktlinjer och vision:
1
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”Alingsås är Västsveriges vackraste kulturstad i en levande bygd. Genom nytänkande, engagemang
och tillgänglighet skapar vi livskvalitet för alla”.
Syftet med en Gestaltningsgrupp
Vision
Alingsås kommun har genom ett visionsarbete med medborgardialog ringat in några av de
fokusområden som kommunen vill samlas kring (”Vackra miljöer, Livskvalitet, Experimentlust,
Omställning, Tillsammans” ) I planen för framtida inriktning har några områden särskilt prioriterats
för syftet att nå goda livsmiljöer genom långsiktig hållbar utveckling.
Uppdrag
Till kultur- och utbildningsnämnden inkommer ärenden som rör det offentliga rummet som
exempelvis förslag om upprättande av skulpturer, konstverk, parkanvändning etc.
För arbetet med gestaltad livsmiljö och offentlig konst behöver en förvaltningsövergripande grupp,
inklusive eventuellt berörda bolag tillsättas.
Gestaltningsgruppen ska fungera som ett stöd för kommunens arbete med getsaltad livsmiljö och
offentlig konst, bland annat som remissinstans för enskilda ärenden och diskussionsgrupp för
strategiska frågor.
Avgränsning
Gestaltningsgruppen övertar inget ansvar som respektive förvaltning har, utan samordnar åtgärderna
för att möjliggöra mest nytta för kommunens resurser. Respektive förvaltning ansvarar för att
projekten eller arbetsgrupperna blir genomförda och tillsatta.
Uppföljning
Gestaltningsgruppen återrapporterar genom styrgrupp till kultur- och utbildningsnämnden eller
berörd nämnd eller bolag.
Organisation
Gestaltningsgruppen
Gestaltningsgruppen är ett samlingsnamn som består av dels en styrgrupp och dels arbetsgrupper
som ska handlägga inkomna ärenden.
Styrgruppen
Styrgruppen består av dels tjänstepersoner från kultur- och utbildningsförvaltningen med mandat att
fatta beslut över sin verksamhet och dels tjänstepersoner med kompetens inom området gestaltad
livsmiljö och offentlig konst. Styrgruppen är sammankallande och identifierar vilka
komptenser/förvaltningar/bolag som behöver tillsättas för aktuellt ärende. Styrgruppen består av
följande befattningar från kultur- och utbildningsförvaltningen:
Förvaltningschef ,KOU
Verksamhetschef Kultur, KOU
Utställningsproducent konsthall (inkl offentlig konst och kommunens konstsamling), KOU
Kulturutvecklare, KOU
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Arbetsgrupper
Arbetsgrupperna består av tjänstepersoner från fler förvaltningar eller bolag med den kompetens
som krävs för det aktuella ärendet inom gestaltad livsmiljö och offentlig konst.
Arbetsgrupperna sätts samman för varje unikt ärende och kan exempelvis bestå av följande
befattningar och sakområden:
Konstkonsult, extern för delprojekt
Stadsarkitekt, gestaltning/program, SBK
Planarkitekt, detaljplan, bygglov, SBK
Byggnadsantikvarie, SBK
Stadsträdgårdsmästare, SBK
Kommunekolog, Naturvård, Miljöskyddskontoret
Exploateringsingenjör, Markfrågor, Exploateringsenheten, KLK
Folkhälsa, tillgänglighet, KLK
Gatu- och park/natur, SBK
Alingsåshem, lokaler och mark
Alingsås energi, utveckling energi
Ärendehantering gestaltad livsmiljö och offentlig konst
Ett ärende som rör någon form av offentlig konst (exempelvis motion om skulptur, donation av
konstverk, uppdrag inom 0,5%-regeln, användning och namnsättning av gator, torg och offentliga
platser) inkommer till kommunen.
1. För att hantera ärendet behövs ett forum – en gestaltningsgrupp, bestående av en styrgrupp
och en arbetsgrupp. Unika ärenden behöver kompetens från olika förvaltningar eller bolag.
Ärendets kompetensområden identifieras.
2. Gestaltningsgruppens styrgrupp identifierar vilka kompetenser/förvaltningar som behöver
tillsättas i arbetsgruppen för hantering av aktuell ärende. Aktuell förvaltning utser respektive
befattning till arbetsgruppen
3. Arbetsgruppen tillsätts och utreder och behandlar aktuellt ärende.
4. Arbetsgruppen lämnar förslag på hantering av aktuellt ärende till styrgruppen
5. Styrgruppen fattar beslut om förslag av vidare hantering av ärendet till respektive
nämnd/bolag.
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Gestaltningsgruppens sammansättning och
handläggning av ärenden inom området

Styrgrupp

Arbetsgrupp

• Kultur- och utbildningsförvaltningen är sammankallande vid inkommet ärende
• Identifierar vilken kompetens som behövs i vilken förvaltning/bolag.
• Skickar förfrågan till berörd förvaltning/bolag vilka utser representatner till
arbetgruppen.
• Styrgrupp mottar förslag från arbetsgrupp och beslutar om vidare hantering
till aktuell nämnd/bolag.

• Består av representanter från flera förvaltningar och bolag utifrån ärendets
art. Utreder och behandlar aktuellt ärendet och återrapporterar till
styrgruppen för vidare beslut.
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Utnämning av nytt
dataskyddsombud och
entledigande av nuvarande
dataskyddsombud
10
2020.175 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-06-03
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.175 KUN

Utnämning av nytt dataskyddsombud och entledigande av
nuvarande dataskyddsombud
Ärendebeskrivning
Dataskyddsförordningen reglerar att varje personuppgiftsansvarig offentlig myndighet ska
utse dataskyddsombud som övervakar den personuppgiftsansvariges efterlevnad av
dataskyddsförordningen.
Avtal har tecknats med Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) där förbundet har
anställt ytterligare ett dataskyddsombud utöver nuvarande. Avtalet reglerar att GR därmed
tillhandahåller dataskyddsombud för Ale kommun, Alingsås kommun, Härryda kommun,
Lerums kommun, Lilla Edets kommun, Partille kommun, Stenungsunds kommun samt
Öckerö kommun.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår, med anledning av tecknat avtal med
Göteborgsregionens kommunalförbund, att Johan Borre och Madeleine Wäli utses till
dataskyddsombud för kultur- och utbildningsnämnden.
I samband med utseende av ovanstående personer föreslås att kultur- och
utbildningsnämndens nuvarande dataskyddsombud Göran Westerlund entledigas från sitt
uppdrag.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Johan Borre och Madeleine Wäli utses som dataskyddsombud för kultur- och
utbildningsnämnden från och med 1 september 2020.
Göran Westerlund entledigas som dataskyddsombud för kultur- och utbildningsnämnden från
och med 1 september 2020.
Beslutet ska skickas till
Datainspektionen, GR, kommunjurist och informationssäkerhetsansvarig

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
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Uppdrag från
kommufullmäktige levandegöra kommunens
parker
11
2019.261 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-06-03
Johan Edgren

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.261 KUN

Uppdrag från kommunfullmäktige - levandegöra
kommunens parker
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden har tidigare besvarat en motion om att levandegöra
kommunens parker (KUN § 107, 2019-09-24). Motionärerna Camilla Stensson (S), Leif
Hansson (S) och Simon Waern (S) ville ge kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta
fram en användnings- och utvecklingsplan för kommunens parker. I motionen konstaterades
att parkerna står oanvända och inte utnyttjas och utvecklas. De framhöll bland annat att
fysisk underhåll av parkerna sker men att det sällan anordnas aktiviteter så som konserter,
utställningar eller marknader där. I nämndens svar framkom dock att nämndens
verksamheter redan idag anordnar aktiviteter i parkerna.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari § 5 att bifalla motionen från (S)
där kultur- och utbildningsnämnden fick i uppdrag att ta fram en användning och
utvecklingsplan för kommunen parker. I uppdraget ingår att exemplifiera vilka arrangemang,
som redan idag genomförs i nämndens verksamheter, som med fördel skulle kunna flyttas ut
från ordinarie verksamhetslokaler och istället anordnas i de offentliga parkerna.
Förflyttningen av sådana aktiviteter ska enligt beslut i kommunfullmäktige inte medföra några
större kostnader.
Förvaltningens yttrande
Med anledning av detta har förvaltningen upprättat ett dokument (daterat den 29 maj 2020)
som visar på utveckling av aktiviteter i parkerna.
I dokumentet tar förvaltningen avstamp i en samsyn kring de centralt belägna parkernas
användningsområden, investeringsplaner och i slutändan vilka verksamheter som lämpar sig
för varje park.
Dokumentet biläggs tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Förslag till plan för utveckling av aktiviteter i parkerna godkänns.
Beslutet ska skickas till
Enheten för kultur, turism och evenemang
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Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Johan Edgren
Verksamhetschef KTE
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2020-05-29

Nuläge samt utveckling av aktiviteter i Alingsås
kommuns parker
Inledning
I Alingsås kommun finns flera parker och naturområden som lockar till besök av så väl Alingsås
invånare som externa besökare från andra kommuner. Parker och naturområden bidrar till
folkhälsan genom att locka och ge möjlighet till möten, upplevelser och rekreation. Miljöerna är
inspirerande och stimulerande och uppmuntrar till lek. I detta dokument sker en genomgång av
de största parkdelarna i kommunens tätort där utvecklingsmöjligheter för varje park presenteras
i syfte att öka parkernas potential ytterligare i människors vardag. Dokumentet grundar sig i
uppdrag från kommunfullmäktige (KF § 5 2020-01-29) där kultur- och utbildningsnämnden fick i
uppdrag att ta fram en användning och utvecklingsplan för kommunen parker. Uppdraget
grundade sig i en motion att levandegöra kommunens parker. I uppdraget ingår att exemplifiera
vilka arrangemang, som redan idag genomförs i nämndens verksamheter, som med fördel
skulle kunna flyttas ut från ordinarie verksamhetslokaler och istället anordnas i de offentliga
parkerna. Förflyttningen av sådana aktiviteter ska enligt beslut i kommunfullmäktige inte
medföra några större kostnader. I detta dokument presenteras också förslag på olika
utvecklingsområden som kan öka besöksnäringen till parkerna.
Avgränsning
Dokumentet tar inte upp alla de grön- och parkområden som finns i Alingsås tätort utan tar
avstamp i de större grönområdena.
Dokumentet behandlar således inte:
Åmanska Parken, Alingsås parken och Gräfsnäsparken (aktiviteter i parken utförs delvis i
samverkan med en lokal förening där parken redan presenterar ett gediget utbud av aktiviteter).

Park- och grönområden i Alingsås
Nolhaga Park
Om
Nolhaga park ligger i en vacker miljö av bokskog. I söder gränsar parken till Säveån som rinner i
lugnt gemak. Variationen i miljöer i området gör att här finns ett rikt djur- och växtliv.
I parkområdet finns motionsspår, frisbeegolf, lekpark och en lantgård. Det finns också ett
koloniområde, utsiktsplats och Nolhaga slott med park. I utkanten av parkområdet mynnar
Säveån ut i sjön Mjörn och en lång barnvänlig sandstrand breder ut sig.
Nuläge
Parken har en lång historia och utgår idag ett utflyktsmål för framförallt barnfamiljer som gärna
leker på lekplatsen och tar del av barnens lantgård med flera olika djurarter.
Parken har en stor utvecklingspotential och det märktes inte minst under Potatisfestivalen 2019
när slottet och dess park utgjorde en del av festivalens område.
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Utöver detta används parken för återkommande aktiviteter som studentfirande,
nationaldagsarrangemang och olika typer av sommarlovsaktiviteteter för barn och unga. Parken
har så kallad land art på flera platser både som fysiska verk samt olika ljudinstallationer som
kan aktiveras vi QR-koder.
Utveckling
Nedan presenteras möjliga utvecklingsområden för parkområdet.
Infrastruktur


För att ytterligare kunna utnyttja parkens potential behöver infrastruktur gällande
strömförsörjning ses över och utvecklas. För konserter i parken finns det scenmoduler
inom nämndens verksamheter som kan nyttja i högre grad.

Aktiveter


Kulturhuset har under tidigare år utfört välbesökta sommararrangemang så som ”Toner
under träden” och ”Kul i juli”. Dessa aktiviteter skulle kunna återupptas



Kulturhusets programpunkter ska i högre utsträckning förläggas till parken. Inför
planering av programaktiviteter ska utomhusaktiviteter i parken planeras och
genomföras under vår- och sommarmånaderna samt tidig höst.



Utveckling av konceptet ”hemester” där konkreta utflyktsmål och aktiviteter arbetas fram
inför varje sommarperiod ska tas fram. Konceptet har utvecklats särskilt med start
sommaren 2020. Bland annat har ”Nolhagajakten” utvecklats där barn följer en
skattkarta och letar efter bokstäver i parken. Liknande koncept utvecklas för vuxna.



Utveckla maturismen med matmarknader där lokalt odlade produkter framställs.



Utveckla samverkan med föreningar för aktiviteter i parkområdet av fysisk och kulturell
karaktär.

Platsutveckling


Utveckla naturturismen där parkens slottsträdgård står i fokus där olika växter kan
anläggas. Även övriga odlingsprojekt i samverkan med föreningslivet skulle kunna
utvecklas.



I parken finns en boulebana som äldre vuxna nyttjar. I syfte att öka parkens
attraktionsvärde för ungdomar skulle en spontanidrottsplats i form av en basketplan
kunna upprättas i anslutning till boulebanan. I dessa förslag behöver samverkan med
samhällsbyggnadsnämnden ske.

2 (4)

Sida 62 av 79

Järtas park
Om
Centralt belägen park med gamla anor. Parken genomgick en omfattande renovering inför 400årsjubiléet i september 2019.Nya små lekstugor har bland annat tillkommit och parken har fått
ett lyft i antal besökande barn. I parken finns idag en scenen í form av ett lusthus och fungerar
väl för mindre arrangemang.
Nuläge
Parken används till barnunderhållning av olika slag. Bland annat under Potatisfestivalen och
under Alingsås stora barnkalas. Parkytan är lämplig för mindre barnarrangemang och även
mindre arrangemang för andra målgrupper.
Utveckling


Kulturhuset kan lägga aktiviteter som vanligtvis skulle äga rum på Biblioteket och
Palladium ute i parkerna under vår- och sommarmånaderna samt tidig höst..



I Järtas park lämpar sig exempelvis programpunkten Fredagsmys.



Programpunkter under ”Kulturnatta” kan också förläggas här. Flera musikföreningar har
också uttrycket önskemål om att ha föreställningar i Järtats park

Museiparken

Om
Museiparken ligger centralt i Alingsås intill Lilla torget och museet.
Nuläge
Parken ligger centralt och skulle kunna utgöra en mötesplats i högre utsträckning än vad den
gör idag.
Utveckling


En grupp kan tillsättas för att utveckla parkens möjligheter till användningsområden och
för att i framtiden utgöra en länk mellan museum och park.

Plantaget
Om
Plantaget är en av Alingsås stadsparker och ligger precis norr om stadskärnan.
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Nuläge
Parken utgör en plats för rekreation och en grönyta som inte aktivt använts av besökare i
staden. I parken har det genomförts Allsångskvällar och musikkvällar i kyrkans regi. Parken har
även haft en rockmusikscen med lokala akter under Potatisfestivalen 2018.
Utveckling
En grupp kan tillsättas för att utveckla parkens möjligheter till användningsområden och nya
målgrupper då den ligger mycket centralt samt utgör en vikt del för stadens besöksnäring.
Savannen
Om
Alingsås kommun kan sedan mitten på maj 2016 erbjuda ställplatser i centrala Alingsås vid
Savannen. Här ligger en skatepark och en parkourpark som används flitigt av en yngre
målgrupp.
Nuläge
Området är idag ett promenadstråk. Många barn och unga använder ytan för spontanidrott. Här
har genom åren arrangerats stora konserter, utomhusbio och
Sporttävlingar. Grönytan används idag till större evenemang.
Utveckling
Här kan med fördel läggas mer evenemang och aktiviteter. Infrastrukturen är väl anpassad
sedan tidigare för att ta emot även större arrangemang. Alingsås Kommun investerade i
ytterligare elskåp med anpassad styrka för ändamålet för ett antal år sedan.
Brunnsparken
Om
Brunnsparken är en centralt belägen park som ligger i anslutning till Säveån. Parken anlades
under 1820-talet som promenadpark för brunnsgäster.

Nuläge
Parken ligger centralt och skulle kunna utgöra en mötesplats i högre utsträckning än vad den
gör idag.
Utveckling
En grupp kan tillsättas för att utveckla parkens möjligheter till användningsområden och nya
målgrupper då den ligger mycket centralt samt kan utgöra en vikt del för stadens besöksnäring
och kulturliv.

4 (4)

Sida 64 av 79

Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

§ 5 2019.396 KS

Svar på motion - Levandegör kommunens parker - Camilla Stensson (S),
Leif Hansson (S) och Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Camilla Stensson (S), Leif Hansson (S) och Simon Waern (S) har till kommunfullmäktige den
29 maj 2019 § 109 lämnat en motion om att levandegöra kommunens parker. Motionärerna
föreslår att kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ta fram en användnings- och
utvecklingsplan för kommunens parker.
Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2019 § 109 att lämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 5 juni 2019
§ 112 att remittera motionen till kultur- och utbildningsnämnden för beredning.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 22 november lämnat följande yttrande:
Kultur- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 24 september 2019, § 10, med
beslutet att motionen tillstyrks, förutsatt att extra medel tillkommer uppdraget om utökade
aktiviteter i parkerna. Kultur- och utbildningsnämnden anser att det vore en
kvalitetsförstärkning om kulturaktiviteter i parker ingick i det ordinarie kulturutbudet.
Redan i dag genomförs flera aktiviteter i kommunens parker. Återkommande aktiviteter är till
exempel sommarlovsaktiviteter och nationaldagsfirande i Nolhagaparken. Även i de andra
parkerna anordnas olika aktiviteter, ofta i samverkan med föreningslivet.
Kommunledningskontoret och kultur- och utbildningsnämnden delar motionärernas syn om
att parkernas potential i människors vardag kan utökas och utnyttjas i högre grad. Alingsås
har flera grönområden som kan bidra till upplevelse och möjligheter till samvaro för dess
invånare och besökare. Av Alingsås kommuns budget 2020 – 2022 nämns att kommunen
ska ha ett fritt och vitalt kulturliv, och ambitionen är ett ökat aktivt deltagande i kulturlivet.
Motionärerna föreslår i motionen att en användning- och utvecklingsplan ska tas fram. Att
själva planen tas fram bör inte innebära kostnader utöver administrativ tid. I motionen ges
exemplet att många kommunala arrangemang som arrangeras redan i dag, med fördel skulle
kunna anordnas i de olika offentliga parkerna. En sådan förflyttning av aktivitet innebär inga
större kostnader.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska bifallas. Eventuella kostnader som följer
av en antagen användnings- och utvecklingsplan för kommunens parker behandlas i
kommande budgetar.
Kommunstyrelsen har den 9 december 2019, § 223 behandlat ärendet.

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-01-29

KF § 5, forts
Anförande
Anförande hålls av Susanna Nerell (C) och Camilla Stensson (S).
Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen bifalls.

Utdragsbestyrkande
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Återrapportering
kulturskolan
12
2020.128 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-06-04
Anneli Schwartz

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.128 KUN

Återrapportering Kulturskolan
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 13 maj § 36 att återremittera ärendet
avseende nya avgifter för kulturskolan till förvaltningen för fortsatt utredning. Förvaltningen
förslog i ärendet att avgifterna till kulturskolan skulle höjas på grund av ekonomiska
förutsättningarna som föreligger.
Nämnden hade i samband med detta ärende en rad frågor som rörde kulturskolan och dess
organisering vilken man önskade svar på innan beslut om avgifter kunde fattas.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har tittat på ärendet igen föreslår att avgifterna till kulturskolan inte ska höjas
enligt tidigare förlag. Nuvarande avgifter föreslås gälla även i framtiden.
Förvaltningen redogör i separat bilaga dataterad den 1 juni 2020 för de frågeställningar
rörande kulturskolan som uppkommit vid senaste nämndsammanträden den 13 maj. Det rör
bland annat redogörelse om när grupp- respektive enskild undervisning sker för instrument.
En genomlysning av kulturskolans tjänster, utbud och efterfrågan kommer att genomföra av
förvaltningen för att säkerställa en ekonomi i balans.

Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Avgifterna för kulturskolan höjs inte. Återrapporteringen avseende kulturskolan godkänns.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
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Kulturskolan
Kurs enskilt instrument, undervisning sker i grupp och enskilt

Piano

Antal
elever
idag
135

Fiol

63

Gitarr

55

Saxofon

27

Slagverk

26

Cello

23

Tvärflöjt

16

Trumpet

15

Sång i grupp

15

Piano Suzuki

15

Keyboard

11

Sång

11

Klarinett

6

Ämne

Undervisning,
enskilt och eller i
grupp

Ålder

Pojkar Flickor Kö

Enskild
undervisning och i
grupp
Enskild
undervisning och i
grupp
Enskild
undervisning och i
grupp
Enskild
undervisning och i
grupp
Oftast enskild
undervisning
Oftast enskild
undervisning
Enskild
undervisning och i
grupp
Enskild
undervisning och i
grupp
Enskild
undervisning och i
grupp
Enskild
undervisning och i
grupp
Endast
gruppundervisning
Enskild
undervisning
Enskild

FR åk 2

52

83

85

FR åk 1

11

52

3 (inkl.
suzuki+alt)

FR åk 4

36

19

52

FR åk 1

25

2

15

Fr åk 3

22

4

25

Fr åk 1

6

17

2

FR åk 1

1

15

9

FR åk 1

23

3

4

FR åk 4

2

13

16

6-7 år
(start)

7

8

14

Fr åk 2

3

8

26

Fr åk 6

2

9

19

FR åk 1

4

2

2
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Elbas

6

Blockflöjt

4

Musikproduktion

4

Elgitarr

3

Trombon

2

Tuba

2

Oboe

1

undervisning och i
grupp
Enskild
undervisning och i
grupp
Enskild
undervisning och i
grupp
Enskild
undervisning
Oftast enskild
undervisning
Oftast enskild
undervisning
Oftast enskild
undervisning
Oftast enskild
undervisning

FR åk 4

6

0

9

FR åk 4

0

4

0

Fr åk 9

4

0

0

FR åk 4

3

0

23

FR åk 1

1

1

0

FR åk 4

1

1

0

FR åk 1

0

1

0

Huvudregeln är att nya kurser sker som gruppundervisning under 1-2 år. Beroende på
elevens progression i ämnet sker sedan övergång till enskild undervisning. De flesta
kurserna i instrument inleds med gruppundervisning. Gruppernas storlek är inte
konstanta under ett läsår utan kan komma att ändras bero de på instrument, elevens
progression och så vidare men i det flesta fall sker undervisning i grupp om 2-4
personer. I de fall där enskild undervisning oftast sker är bedömningen att dessa
instrument lämpar sig bästa för enskild undervisning.
Sammansättningen av grupperna vid gruppundervisning sker utifrån ålder och
erfarenhet. En gruppundervisning ges mellan 40-60 minuter beroende på gruppen
storlek. Den enskilda undervisningen ges under 20 minuter. Eleven betalar samma
avgift oavsett om undervisningen ges i grupp eller enskilt.
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Kurs gruppundervisning
Ämne

Showdance
Teater
Street
Barndans
Dansmix
Balett
Musikmix
Bild och form
Feminine vibe
Bild
Barnkör
Contemp/lyrical
Pilates
Teaterlek
Stråklek

Antal
elever
idag
108
76
53
52
46
43
24
20
17
16
15
9
8
9
6

Ålder

Pojkar Flickor Kö

FR åk 1
FR åk 3
FR åk 4
Inte kvar ht-20
FR åk 1
FR åk 1
Åk 2
FR åk 1
Inte kvar ht-20
FR åk 4
Åk F-3
FR åk 7
Inte kvar ht-20
Åk 1-2
5-6 år

2
11
2
1

106
65
51
51

45
39
28
40

2

44

45

0
3
12
0

43
21
8
17

35

3

13

23

2
0
0
9
2

13
9
8
0
4

13
3
8
24
3

47
0

Marknadsföring
Marknadsföring av kulturskolan sker genom Öppet hus-verksamhet där elever och
vårdnadshavare bjuds in till lokalerna och får prova på olika moment. Därutöver sker en
indirekt marknadsföring via den så kallade Allsången vilket är ett projekt där kulturskolans
lärare kommer ut till grundskolorna för att sjunga. Nytt för i år är kulturskolan har kunnat
marknadsföra sig på den digitala plattformen ”Arena för lärande” som vänder sig samtliga
elever och vårdnadshavare i kommunen.
Prova-på
När en elev börjar ett nytt ämne under en första termin har eleven möjlighet att prova ämnet
under två lektioner. Om en avanmälan sker från tredje lektionen så utgår ingen avgift. Det är
dock ovanligt med avhopp från lektion tre.
Antal lektionstillfällen
Varje kurs ges 13 gånger per termin och 26 gånger under ett läsår.
Arbetsuppgifter för lärare

I de garanterande elevundervisningsveckorna ingår elevundervisning i mindre och större
grupper, enskild undervisning samt ensembleledning och orkesterledning.
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Elevtid skall också̊ användas till gemensamma obligatoriska aktiviteter och övriga aktiviteter
såsom öppet hus, föreställningar/ konserter, Allsångsprojektet, workshops, marknadsföring av
kurser samt föräldrasamtal utifrån behov. Även studiebesök samt besök på̊
konsert/föreställning kan förekomma.
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Öppettider Nolhaga
Parkbad
13
2020.179 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-06-04
Jan Wärn

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.179 KUN

Öppettider Nolhaga Parkbad sommaren 2020
Ärendebeskrivning
I syfte att attrahera besökare och olika målgrupper föreslår förvaltningen ökade öppettider för
Nolhaga Parkbad under sommarperioden 22 juni – 16 augusti enligt följande:

Måndag
Tisdag- fredag

Nuvarande öppettider
13.00-19.00
06.30-08.00

Nya öppettider
10.00-18.00
06.30-08.00

Lördag-söndag

13.00-19.00
10.00-15.00

10.00-18.00
09.00-16.00

Detta utgör en del av förvaltningens arbete med konceptet ”Hemester” vars syfte är att lyfta
fram de lokala besöksmålen i kommunen under sommarperioden.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ökade kostnader. De ökade öppettiderna kräver ingen utökning av
personal.
Förslag till beslut
De ökade öppettiderna för Nolahga Parkbad godkänns

Beslutet ska skickas till
Nolhaga Parkbad

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Jan Wärn
Verksamhetschef
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Investeringar under 2020
14
2020.071 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-06-04
Martin Larsson

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.071 KUN

Investeringar inom kultur- och utbildningsförvaltningen
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).
Inför höstens nya utställning i museet ”Vattenspeglingar – Alingsås i vått och torrt” kommer
det krävas investeringar som överstiger det aktuella beloppet.

Förvaltningens yttrande
För utställning ”Vattenspeglingar” kommer investeringsprojektet att belastas med kostnader
för byggande av montrar och scenerier, ljud- och ljuseffekter samt teknikinköp.
Utställning kommer att invigas i november för att sedan vara aktiv under 3 år precis som varit
fallet för tidigare utställning ”HEM” (2017-2020).
Ekonomisk bedömning
Hanteras inom ram för investeringsbudget 2020.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner att investeringsmedel avsätts för beskrivna
ändamål.
Beslutet ska skickas till
Verksamheten för Kultur, turism och evenemang

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Enhetschef ekonomi
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Program och
inriktningsförändringar
Alströmergymnasiet inför
läsår 2021/2022
15
2020.188 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-06-08
Pär Hellsten
0322-616563
2020.188 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Förslag till förändringar i programutbud och
programinriktning på Alströmergymnasiet
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att se över Alströmergymnasiets
programutbud och att de inriktningar på programmen som erbjuds är attraktiva, både på
arbetsmarknaden och hos de presumtiva eleverna samt att de är aktuella och intressanta.
Inför läsåret 2021/2022 har förvaltningen identifierat ett behov av två förändringar i
Alströmergymnasiets utbildningserbjudande.
Förvaltningens yttrande
Under de senaste fyra läsåren har inga elever antagits till det humanistiska programmet,
detta med anledning av lågt söktryck. Programmet har av tidigare utbildningsnämnden och
nya kultur- och utbildningsnämnden förklarats som vilande, detta har medfört att eleverna
inför varje läsår har haft möjlighet att söka programmet kommande läsårs
antagningsomgång. De som sökt humanistiska programmet har istället i huvudsak antagits
till andra liknande program på Alströmergymnasiet, alternativt sökt sig till en gymnasieskola i
Göteborg som erbjuder programmet.
Som ett led i att förnya och bredda det estetiska programmet föreslås att en ny inriktning
inom musikproduktion inrättas som kompletterar inriktningarna dans och musik. Enligt
nuvarande personalorganisation finns lärarkompetens som motsvarar behovet i enlighet med
den nya föreslagna inriktningen. Förvaltningen bedömer att start av denna inriktning
medverkar till att framtidssäkra det estetiska programmets fortlevnad på
Alströmergymnasiets samt att ett adekvat elevunderlag för att starta inriktningen finns.
Ekonomisk bedömning
Förvaltningen bedömer i nuläget att det inte medför någon kostnad att lägga ned det
humanistiska programmet då dessa omställningskostnader redan effektuerats i enlighet med
tidigare beslut kring att låta programmet vara vilande.
Förvaltningen har i nuläget ingen kostnadsbedömning kring uppstart av ny inriktning. Ett
investeringsbehov kan uppkomma. Personalorganisatoriskt är det i nuläget ordnat med
adekvat lärarkompetens.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner att det humanistiska programmet läggs ner från
och med läsåret 2021/2022 samt att musikproduktion startas som en ny valbar inriktning på
det estetiska programmet från och med läsåret 2021/2022.
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Beslutet ska skickas till
Utbildningschef
Göteborgsregionen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Utbildningschef

Sida 79 av 79

