1

Kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-06-10
Plats och tid

Sparbankssalen i Utbildningens hus
kl. 15:00-17:15

Beslutande

Gunnevik Anne (L) (ordförande)
Rebecka Gustin (S) (vice ordförande)
Håkan Stern (S)
Jonathan Bessou (M)
Annika Stenberg (C)

Övriga deltagare

Anneli Schwartzz (Förvaltningschef)
Martin Larsson (Enhetschef ekonomienheten) §§28-33
Pernilla Melin (Kvalitets- och nämndcontroller )

Utses att justera

Rebecka Gustin (S)

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.

Paragrafer

§§28-42

Sekreterare

Pernilla Melin
Ordförande

Anne Gunnevik (L)
Justerande

Rebecka Gustin (S)

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.
Organ
Sammanträdesdatum

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2020-06-10

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2020-06-11

Datum för anslags
nedtagande

2020-07-03

Utdragsbestyrkande

2

Kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-06-10

§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42

Information från förvaltningen
Systematisk kvalitetsuppföljning vuxenutbildning
Svar till Skolinspektionen med anledning av tematiska kvalitetsgranskning av
svenska som andraspråk inom Komvux
Resultat av Skolinspektionens genomförda skolenkät vårterminen 2020
Lokalförsörjningsplan 2020
Ekonomisk uppföljning 2020
Caféverksamhet i Nolhaga Parkbad
Organisation för hantering av gestaltad livsmiljö och offentlig konst
Dokumenthanteringsplan för kultur- och utbildningsnämnden
Utnämning av nytt dataskyddsombud och entledigande av nuvarande
dataskyddsombud
Uppdrag från kommunfullmäktige - levandegöra kommunens parker
Återrapportering kulturskolan
Öppettider Nolhaga Parkbad
Investeringar under 2020
Program och inriktningsförändringar Alströmergymnasiet inför läsår
2021/2022

Utdragsbestyrkande

3

Kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-06-10

§ 28
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§ 29 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.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 13 maj § att hänskjuta beslut i ärendet till
nämndens sammanträde den 16 juni.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Kvalitetsuppföljningen godkänns.
Expedieras till
Vuxenutbildningen
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§ 30 2019.402 KUN

Svar till Skolinspektionen med anledning av tematiska
kvalitetsgranskning av svenska som andraspråk inom Komvux
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 sammanhang 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.
Beredning
Förvaltningens har i skrivelse den 4 juni angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningens har utifrån Skolinspektionens beslut analyserat de
konstaterade bristerna och presenterar åtgärder i en bilaga som biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
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Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens plan på åtgärder och översänder
skrivelsen till Skolinspektionen.
Expedieras till
Skolinspektionen
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§ 31 2020.160 KUN

Resultat av Skolinspektionens genomförda 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)
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 4 juni angett följande:
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.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Återrapporteringen av skolenkätens resultat godkänns.
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§ 32 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.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 4 juni angett följande:
Uppdraget att upprätta en lokalförsörjningsplan omfattar samtliga lokaler där kommunala
verksamheter är hyresgäster och bedriver verksamhet. Kultur- och utbildningsförvaltningens
lokalförsörjningsplan ingår som en del i kommunens lokalförsörjningsplan. Planen beskriver
nuvarande lokalbestånd och en analys av framtida behov har gjorts utifrån en
omvärldsanalys. Detta för att så effektivt som möjligt möta volymökningar och utifrån de
ekonomiska förutsättningar som föreligger.
Lokalförsörjningsplanen revideras årligen och ligger till grund för beslut om utveckling och
förändring gällande lokalförsörjning i kommunen.
Kultur- och utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan är bilagd tjänsteskrivelsen.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Lokalförsörjningsplanen godkänns
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 33 2020.085 KUN

Ekonomisk uppföljning 2020
Ärendebeskrivning
Muntlig information i ärendet lämnades under sammanträdet.
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§ 34 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
avden 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.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 3 juni angett följande:
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 caféet har minskat med 70 % under våren. Under 2019 och fram till de första
månaderna 2020 hade Nolhaga Parkbad cirka 3000 badgäster i veckan. Efter mars månad
2020 har antalet badgäster minskat till hälften.
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 caféet. 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 caféet utan anmärkningar.
Yrkande

Utdragsbestyrkande

12

Kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-06-10

Anne Gunnevik (L), Jonathan Bessou (M) och Annika Stenberg (C) lämnar
ett tilläggsyrkande att ärendet ska tas upp igen för diskussion på nämndens sammanträde i
juni 2021.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner det bifallet.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Nolhagas café ska fortsätta att drivas i kommunal regi genom Arbetsmarknadsenheten.
Ärendet tas upp igen för diskussion på nämndens sammanträde i juni 2021.
Expedieras till
Arbetsmarknadsenheten och Nolhaga Parkbad
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§ 35 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.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 3 juni angett följande:
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
Utdragsbestyrkande
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konsten i kommunen på ett enhetligt och kvalitativt arbetssätt finns det ett behov av en
förvaltningsövergripande gestaltningsgrupp. En grupp som kan hantera och handlägga
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 daterad 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.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
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”.
Expedieras till
Samtliga nämnder och bolag
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§ 36 2020.176 KUN

Dokumenthanteringsplan för kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår.
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§ 37 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.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 3 juni angett följande:
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.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
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.
Expedieras till
Datainspektionen, GR, kommunjurist och informationssäkerhetsansvarig
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§ 38 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.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 3 juni angett följande:
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.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Förslag till plan för utveckling av aktiviteter i parkerna godkänns.

Expedieras till
Enheten för kultur, turism och evenemang

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-06-10

§ 39 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.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 4 juni angett följande:
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 daterad 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.
Beslut
Förslag till beslut på kultur- och utbildningsnämnden:
Avgifterna för kulturskolan höjs inte. Återrapporteringen avseende kulturskolan godkänns.

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-06-10

§ 40 2020.179 KUN

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

Nuvarande öppettider

Nya öppettider

Måndag

13.00-19.00

10.00-18.00

Tisdag-fredag

06.30-08.00
13.00-19.00
10.00-15.00

06.30-08.00
10.00-18.00
09.00-16.00

Lördag-söndag

Detta utgör en del av förvaltningens arbete med konceptet ”Hemester” vars syfte är att lyfta
fram de lokala besöksmålen i kommunen under sommarperioden.

Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
De ökade öppettiderna för Nolhaga Parkbad godkänns.
Expedieras till
Nolhaga Parkbad

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-06-10

§ 41 2020.071 KUN

Investeringar under 2020
Ärendebeskrivning
I enlighet med den av Kultur- och utbildningsnämndens beslutade delegationsordning ska
frågor om ianspråktagande av investeringsmedel som överstiger 400 000 kr beslutas av
nämnden (A.15).
Inför höstens nya utställning i museet ”Vattenspeglingar – Alingsås i vått och torrt” kommer
det krävas investeringar som överstiger det aktuella beloppet.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 4 juni angett följande:
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).
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner att investeringsmedel avsätts för beskrivna
ändamål.
Expedieras till
Verksamheten för Kultur, turism och evenemang

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott
Protokoll
2020-06-10

§ 42 2020.188 KUN

Program och inriktningsförändringar Alströmergymnasiet inför läsår
2021/2022
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.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 8 juni angett följande:
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.
Beslut
Förslag till beslut i kultur- och utbildningsnämnden:
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.
Expedieras till
Utbildningschef
Göteborgsregionen

Utdragsbestyrkande

