Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
Tid:

2021-03-10, kl. 15:00

Plats:

Sparbankssalen

Gunnevik Anne (L),
Ordförande

Pernilla Melin,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Godkännande av ekonomisk bistånd för boendekostnader längre än
sex månader (information och handlingar vid sammanträdet), 2020.272
KUN

2.

Information från förvaltningen

3.

Återrapportering uppdrag budget 2021 (information vid sammanträdet),
2020.308 KUN

4.

Revidering av Digital agenda, 2021.080 KUN

5.

Organisation Alströmergymnasiet läsåret 2021/2022, 2021.065 KUN

6.

Uppföljning av distans- och fjärrundervisningens påverkan på
måluppfyllelse och hälsa (information vid sammanträdet), 2021.082
KUN

7.

Potatisfestivalen 2021, 2021.078 KUN

8.

Förslag till uppdrag till förvaltningen, anläggande av boulebanor,
2021.090 KUN

Sida 1 av 20

Kallelse/föredragningslista

9.

Förslag till uppdrag till kultur- och utbildningsförvaltningen gällande
offentlig konst, 2021.093 KUN

Sida 2 av 20

Revidering av Digital
agenda
4
2021.080 KUN

Sida 3 av 20

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-05
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.080 KUN

Revidering av Digital agenda
Ärendebeskrivning
Den dåvarande utbildningsnämnden antog en digital agenda för utbildningsväsendet den 24
januari 2017 (UN § 4). Därefter har den digitala agendan reviderats då den Digitala agendan
2.0 upprättades (UN § 18 2018-03-21). Syftet med upprättande av den digitala agendan var
att med strategiska och mätbara mål uppnå en mer likvärdig undervisning genom att, utifrån
elevernas enskilda behov, utveckla digitaliseringen i lärandeprocesser. Den digitala agendan
bygger på styrdokumenten för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för
vuxna vilka tydliggör uppdraget att ge eleverna adekvat digital kompetens.
Enligt den digitala agendan ska de mätbara målen ses över och justeras om så behövs.

Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämndens övergripande mål för skolverksamheten är att samtliga
elever/studerande ska uppnå de uppsatta mål som finns för respektive utbildning. Nämndens
verksamheter ska möta elever/studerande utifrån deras behov och förutsättningar och
därmed bidra till att de når sin fulla potential och skapar sig en plats i det framtida samhället.
Den digitala agendan skall vara en del i detta arbete för att kunna arbeta med uppföljning
och analys. En gedigen extern analys har även skett genom att förvaltningen valt att delta i
Guldtrappan som mäter olika faktorer av kvalitet i digitaliseringsarbetet (biläggs
tjänsteskrivelsen). Där har en bedömning resulterat i två utmärkelser.
Lektorerna vid Alströmergymnasiet har kontinuerligt utvärderat agendan och under hösten
2020 utvärderat den nuvarande Digitala agendan 2.0. Utifrån denna utvärdering och den
pågående coronapandemin, som inneburit hel eller delvis fjärrundervisning för elever och
lärare, har ett förslag till reviderad Digital agenda 2.1 upprättats.
Det reviderade förslaget innebär inga stora förändringar men ett nytt mål (J) har tillkommit.
Detta mål visar på de nya kompetensbehov som pandemin och fjärrundervisningen har
medfört.
Förslag till ny Digital agenda 2.1 biläggs tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Den digitala agendans genomförande finansieras inom befintlig budgetram för verksamhet
utbildning.
Förslag till beslut
Den Digitala agendan 2.1 godkänns.
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Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för utbildning, rektorer, lektorer

Anneli Schwartz

Torbjörn Ott

Marco Tiozzo

Förvaltningschef

Lektor

Lektor

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-05
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Förslag Digital agenda 2.10 för Kultur- och uUtbildningsnämnden.
Strategiska och mätbara mål

Ledning

Infrastruktur

Mål

Mätbara faktorer

A. Utbildningsnämnd, chefer och
rektorer och har ett tydligt mål
och en agenda kring arbetet med
IT i skolan som är kommunicerad
till medarbetarna.

A1. Förekomsten av ett måldokument och
en agenda.
A2. Medarbetarna känner har deltagit
aktiviteter kopplade till måldokument
och agenda.

B. Skolledningen har kompetens att
leda ett innovativt arbete med IT
i skolan.

B1. Skolledningens gGrad av deltagande i
aktiviteter.
B2. Skolledningens grad avAanvändning av
IT i arbetet.
B3. Skolledningens D grad av
dokumenterad kompetensutveckling.
C1. Antal inloggningar i arena för lärande.
C2.de digitala systemen.
C2. Antal lärresurser (verktyg och system)
anslutna till Arena för lärande och
kommunportalen.

Skolledningen deltar i arbetet med
digitaliseringen och verkar för att
möjliggöra innovativ integration av IT i alla
delar av den dagliga verksamheten.

D1. Andel elever, lärare, administrativ- och
pedagogisk personal som har tillgång
till digitala verktyg som fungerar för
det de är avsedda för.

För att immateriella digitala lärresurser
t.ex. databaser eller en lärplattform ska
vara tillgängliga krävs att hårdvaran t.ex.
datorer, datorplattor och wifi finns och

C. Skolans eleverElever och
personal har tillgång till och
känner till de immateriella
delarna av infrastrukturen för
lärande så som de digitala system
och digitala lärresurser* som
finns tillgängliga.
D. Elever, lärare, och pedagogiskoch administrativ personal har
tillgång till materiella delar av
infrastrukturen för lärande så

*

Kommentar

Kanalpolicyn utgör en viktig del i
infrastrukturen genom att kommunicera
lärresurser som finns och var de finns när
de behövs. Skolbiblioteket är viktigt i att
tillgängliggöra digitala lärresurser.

Digitala lärresurser avser alla digitala resurser som används i undervisningen, d.v.s. såväl hårdvaror (datorer, läsplattor, mobiltelefoner, kameror, interaktiva skrivtavlor, VRutrustning m.m.), som olika typer av mjukvara och digitalt material (bilder, filmer, ljud, läromedel m.m.) som används i syfte att främja lärandet.
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som digitala verktyg och
lärresurser för arbete i och
utanför skolan.

Lärande och
kompetens

D2. Fungerande wifi i alla kommunensalla
kommunens lokaler som lokaler som
används används för utbildning för
utbildning.
D3. Det finns möjlighet att ladda de
digitala verktygen i alla kommunens
lokaler i alla kommunens looch
arbetsplatserkaler och arbetsplatser
som används för skolarbete.
E. Det finns tillgänglig support för elever
och personal.
E2. Antal inkomna och lösta ärenden.
E3. Genomförda samverkansaktiviteter.

fungerar som den ska.

F1. Antal digitala resurser tillgängliggjorda.
F2. Antal digitala resurser använda.
F3. Antal dokumenterade
kompetensutvecklingsinsatser

I detta innefattas dels att lärare och
pedagogisk personal kan guida eleverna till
rätt resurser, samt att lärare och
pedagogisk personal kan skapa egna
digitala lärresurser som t.ex. filmade
genomgångar eller prov för lärande etc..

G. Eleverna har lärare och
pedagogisk personal som
använder och utforskar olika
digitala verktyg i lärsituationer
för att hitta nya sätt att träna
olika förmågor och utveckla det
pedagogiska innehållet utifrån
individuella elevers behov och
förutsättningar enskilt och i
grupp.

G1. Antal aktiviteter.
G2. Utvärderingsformulär.
G3. Antal dokumenterade
kompetensutvecklingsinsatser

H. Elevernas tillgång till

H1. Antal filmer, ljud eller lektionsupplägg

Detta innebär att lärare och pedagogisk
personal både på eget och på skolans
initiativ ska pröva att i undervisningen
använda digitala lärresurser. Den
pedagogiska användningen ska sedan
utvärderas tillsammans med kollegor inom
ramen för kompetensutveckling.
Användningen kan också utvärderas genom
att lärare och pedagogisk personal fyller i
ett formulär utformat för att stämma till
reflektion.
Lärare och pedagogisk personal behöver

E. Elever och personal kan få
kompetent support och
personalen har stöd och
samverkar med kommunens ITavdelning.
F. Elever i behov av särskilt stöd har
lärare och pedagogisk personal
med goda kunskaper i hur digitala
verktyg kan användas
kompensatoriskt.
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Detta innebär att elever och personal kan
få hjälp att lösa tekniska problem. Det
innebär också att personalen är med i
utformningen av skolans IT-system.

undervisning ökas genom att
lärarna producerar och använder
film, ljud och bildmaterial.

I. Eleverna använder olika digitala
verktyg i syfte att utveckla sin
digitala kompetens.
J. Lärarna har kompetens att kunna
bedriva fullständig utbildning via
digitala verktyg, d.v.s. undervisa,
bedöma och hålla kontakt med
eleverna.

Användning

KJ. Elever, lärare och pedagogisk
personal använder kontinuerligt
en variation av digitala
lärresurser för att främja
kunskapsutvecklingen.
LK. Eleverna arbetar kontinuerligt
med nätetik tillsammans med
lärare och pedagogisk personal,
såväl i samband med t.ex.
värdegrundsarbete som i den
ordinarie utbildningen.

skapade/använda över tid.
H2. Antal filmer, ljud eller lektionsupplägg
använda över tid.

I1. Antal certifikat över användning av
digitala verktyg.
I2. Antal använda verktyg i de olika
elev/ämnesgrupperna.
J1. Antal lärare som har bedrivit
fjärrundervisning.
J2. Antal lärare som använder de digitala
systemen för bedömning.
J3. Antal digitalt genomförda
utvecklingssamtal.
J4. Antal digitalt genomförda
trepartssamtal under APL.
KJ1. Användning i de olika resurserna.
KJ2. Andel digitala /respektive analoga
läromedel inköpta..
K3. Kostnad för digitala respektive analoga
läromedel inköpta.
K1. Antal genomförda aktiviteter.
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kunskaper i att producera film, ljud och
bildmaterial och dessa kunskaper ska
användas. Tillgängligheten för eleverna och
kunskapsnivån i kollegiet återspeglas i hur
stor användningen av multimodala
lärresurser är i undervisningen.
Varje gymnasieprogram ska ha en mall där
arbetslagen kan fylla i de digitala verktyg
som eleverna använt under studierna vid
Alströmergymnasiet.
Det finns digitala lärresurser för både
undervisning och bedömning online. Lärare
och elever ska använda dessa för att
bibehålla kvalitet och kontinuitet när
undervisningen växlar mellan när- och
fjärrundervisning.
Digitala lärresurser kan i detta fall vara t.ex.
databaser, läromedelsförlagens olika
verktyg, strömmande media och appar.
Lärare och pedagogisk personal ska ta fram
och definiera arbetsområden på gymnasiet
som särskilt lämpar sig för att arbeta med
nätetik. Lärare och pedagogisk personal
genomför undervisningsaktiviteter i
enlighet med detta.

Kriterierna hämtade från Guldtrappans hemsida 2021-03-08
https://www2.diu.se/guldtrappan/nominering/guldtrappans-kriterier/
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Organisation
Alströmergymnasiet läsåret
2021/2022
5
2021.065 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-05
Dennis Pavlovic

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.065 KUN

Organisation Alströmergymnasiet 2021/2022
Ärendebeskrivning
Vid Alströmergymnasiet i Alingsås kommun finns i mars sammanlagt 1199 elever och av
dessa går 1157 nationella program. Med nedanstående förslag för preliminär antagning kan
antalet elever på nationella program öka till ca 1250 läsåret 2021/2022. Förslaget nedan har
tagit hänsyn till söktryck, lokaler, lärarbehörigheter och ekonomi.
Gymnasievalsansökan inom Göteborgsregionen (GR) avslutades den 1 februari 2021.
Tidsplan för gymnasieantagning för läsår 2021/2022 är som följer:
1 februari
17 mars
29 mars
15 april
17 maj
18 maj
1 juni
10 juni

Gymnasievalet stänger för elev
Kultur- och utbildningsnämnden sammanträder för beslut om platser till
preliminärantagningen
Inloggning till Indra stängs inför preliminärantagning
Preliminärantagning klar
Sista dag att lägga ner utbildning/program
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om platser till slutantagningen
Gymnasievalet stänger för studie- och yrkesvägledare
Slutantagning. Platserna ska vara klarmarkerade senast kl. 10.00

Förvaltningens yttrande
I förhållande till ursprungligt platsantal föreslås justeringar. Dessa framgår av kolumnen
”Förslag platsantal till preliminärantagningen”. I siffrorna ingår elever innanför och utanför
GR-området, likaså elever som sökt till någon av Alströmergymnasiets NIU-utbildningar..
Efter preliminärantagningen kan förvaltningen se hur många elever som eventuellt kommit in
i andra hand. Simuleringen är gjord 3 mars 2021 och utifrån denna simulering lämnas
följande förslag på organisation:
Inför läsårsstart
2021/2022 fördelar
sig ansökningarna
enligt följande:

Ursprungligt
platsantal
2020/2021

Förstahands
val behöriga

Förstahands
val
obehöriga

Förslag
platsantal
till
preliminärantagningen
2021/2022

15
25

12
21

10
22

16
26

82
26

83
33

3
4

84
26

10
20
25
44

6
15
16
43

1
1
11
1

8
20
25
44

Program

Barn- och fritid
Bygg- och
anläggning och
lärling
Ekonomi
El- och energi
Estet/Dans
Estet/Musik
Handel/admin
Naturvetenskap
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Restaurang- och
livsmedel
Samhällsvetenskap
Teknik
Vård- och omsorg
Summa:

15

7

3

15

80
64
15
421

73
45
8
362

6
8
5
75

80
60
14
418

I siffrorna ovan är elever med som sökt in från andra kommuner utanför GR, oavsett
valrangordning. Detta medför att ansökningssiffrorna är något förhöjda utifrån verkligt utfall,
men förslaget förvaltningen presenterar är utifrån en bedömning som har grund i tidigare
ansökning och grunddata från antagningssystemet INDRA.
Inför slutantagningen genomförs ytterligare ett antal simuleringskörningar för att kunna
säkerställa platsantalet per program. Förvaltningen analyserar därmed kontinuerligt
platsantalet och gör justeringar utifrån genomförda simuleringar. Den 10 juni kl. 10.00 ska de
sista justeringarna vara gjorda inför slutantagningen och inrapporterade till GR. Kultur- och
utbildningsnämnden kommer därmed att behöva besluta om att ge ordförande får i uppdrag
att besluta i frågan då ordinarie sammanträde genomförs 18 maj.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär ekonomiska konsekvenser då en ökning av elevantalet föreslås. Även
söktryck och förändrade val av program kan påverka den ekonomiska prognosen.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till platsantal till
preliminärantagningen för läsåret 2021/2022.
Beslut om platsantal till slutantagningen för läsåret 2021/2022 fattas genom ordförandebeslut
senast 10 juni 2020.

Beslutet ska skickas till
Utbildningschef, planeringssekreterare, GR:s antagningssystem

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Utbildningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-05
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Potatisfestivalen 2021
7
2021.078 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-04
Anneli Schwartz

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.078 KUN

Potatisfestivalen 2021
Ärendebeskrivning
Potatisfestivalen som genomförts under 39 år i Alingsås och brukar ske under en helg i juni
varje år. 2020-års upplaga av Potatisfestivalen skulle genomförts under en helg i juni och fira
40 år. Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutade dock under våren 2020 att skjuta fram
den planerade festivalen till augusti till följd av pandemin. Med anledning av den pågående
Covid-19 pandemin beslutade kultur- och utbildningsnämnden (KUN 2020-06-16 § 56) att
helt ställa in förra årets upplaga av Potatisfestivalen.
Förvaltningens yttrande
Pandemin pågår alltjämt och regeringen och Folkhälsomyndigheten har infört restriktioner
och rekommendationer för att komma till rätta med smittspridningen. Mot bakgrund av detta
anser förvaltningen att det inte heller i år går att genomföra en ordinarie publika festival i juni
med anledning av riskerna för smittspridning.
Istället för att ställa in årets Potatisfestival vill förvaltningen undersöka möjligheterna att
skjuta fram festivalen till månadsskiftet augusti/september om det rådande pandemiläget då
är av den art att risken för smittspridning har minskat avsevärt.
Förvaltningen återkommer med ytterligare information i ärendet vid nämndens sammanträde
den 15 juni. Då fattas slutgiltigt beslut om Potatisfestivalen kan genomföras under
månadsskiftet augusti/september.
Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Potatisfestivalen ska inte genomföras i juni.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda om Potatisfestivalen kan genomföras under
månadsskiftet augusti/september om risken för smittspridning vid denna tidpunkt har minskat
avsevärt.
Slutgiltigt beslut om Potatisfestivalens kan genomföras under månadsskiftet
augusti/september fastställs vid nämndens sammanträde den 15 juni.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-04
Anneli Schwartz

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.078 KUN

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-03-04
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Förslag till uppdrag till
förvaltningen, anläggande
av boulebanor
8
2021.090 KUN
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Uppdrag till Kultur-och Utbildningsförvaltningen - boulebanor
Att skapa möjlighet till utomhusaktiviteter har kanske aldrig varit viktigare nu i spåren av pågående
pandemi. Aktivitet, motion och rekreation förebygger ohälsa på många sätt. Förebyggande och
hälsofrämjande insatser gynnar alla, samtidigt som det är resurseffektivt för samhället i stort. En
sådan insats är att öka möjligheten för boulespel. Flera kommuner i Alingsås närhet ger invånarna
betydligt bättre förutsättningar för boulespel såväl inom- som utomhus. Genom att skapa fler banor
för boulespel kan Alingsås kommun ta ytterligare initiativ för att stärka förutsättningarna för ökad
folkhälsa och välbefinnande.
Boule är en populär aktivitet för alla åldrar, men kanske särskilt populär bland seniorer. Vår äldre
befolkning är en av de grupper som drabbats hårt under pandemin. Boulebanor kan anläggas utan
alltför stora investeringskostnader och passar i många miljöer. Inte minst är det ett uppskattat inslag
i parker och grönområden, men de passar även bra i urbana torgmiljöer, inte minst i anslutning till
torg och serveringar. Boulebanor passar också utmärkt i olika delar av staden och i våra tätorter
utanför staden. Kostnaden för att anlägga boulebanor är också låg jämfört med andra investeringar i
den offentliga miljön. Förvaltningen bör därför utreda förutsättningarna för att anlägga fler
boulebanor inom hela kommunen som är väderskyddade och godkända för seriespel. Även befintliga
banor kan behöva rustas upp och tydligt marknadsföras för våra invånare. En utredning skall
inventera och föreslå lämpliga platser för anläggande, föreslå finansiering och ansvarig för skötsel
och underhåll samt klargöra markägarförhållanden på föreslagna platser. I utredningen skall dialog
ske med eventuella föreningar och andra utövare inom sporten.

Förslag till arbetsutskottet för beslut i Kultur-och Utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på anläggande av fler
boulebanor i enlighet med ovanstående.
En första återrapportering av ärendet sker vid kultur-och utbildningsnämndens sammanträde
den 21 april 2021.

Thomas Thim (m)
Ledamot
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Förslag till uppdrag till
kultur- och
utbildningsförvaltningen
gällande offentlig konst
9
2021.093 KUN
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Uppdrag till kultur- och utbildningsförvaltningen gällande offentlig konst
Med bakgrund av historiska sällskapets donation av en manlig byst till Alingsås kommun har
vi som nämndledamöter i kultur- och utbildningsnämnden blivit varse ett behov av mångfald i
vår offentliga konst.
Genom de statyer som är placerade i kommunen och vår offentliga konst till minne av
betydelsefulla personer ger vi våra medborgare förebilder. Det visar även vad vi som
samhälle väljer att värdera. Det blir därför problematiskt när det finns en överrepresentation i
den offentliga konsten som hyllar män. Statyer och offentlig konst är många gånger
tillgängliga för allmänheten under långa tidsperioder. Det är därför viktigt för kommande
generationer att vi tar ansvar redan idag och presenterar en ökad mångfald med fler
kvinnliga förebilder i vårt gemensamma offentliga rum.
Utifrån detta finns ett behov av att utreda möjligheten att skapa ett offentligt konstverk eller
en staty till minne av en kvinna som haft stor inverkan för Alingsås utveckling och/eller
historia. Uppdraget innebär att utreda möjligheten att antingen i egen regi för en mindre
summa pengar eller med extern finansiering skapa ett konstverk. Förvaltningen uppmuntras
att utreda möjligheten att göra detta i samverkan med lokala aktörer i Alingsås inom konst
och historia.
Förslag till arbetsutskottet för beslut i Kultur-och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på upplägg för
att förse Alingsås kommun med ett konstverk till minne av en betydelsefull kvinnlig
Alingsåsbo.
En första återrapportering av ärendet sker vid kultur-och utbildningsnämndens sammanträde
den 21 april 2021.

Underskrivet,
Rebecka Gustin (S), vice ordförande i Kultur- och utbildningsnämnden
Håkan Stern (S), nämndledamot i Kultur- och utbildningsnämnden
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