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Kultur- och utbildningsnämnden

2021.109 KUN

Systematisk kvalitetsuppföljning för vuxenutbildningen
2020
Ärendebeskrivning
Enligt skollagens 4 kapitel 3 § ska kultur- och utbildningsnämnden systematiskt och
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Den dåvarande
utbildningsnämnden beslutade om en plan för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska
redovisas (UN § 61 2018-09-19). 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).
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en kunskapsuppföljning som innehåller
kartläggning och analys av kunskapsresultat samt avbrott och prioriterade
utvecklingsområden för 2020 gällande vuxenutbildning, SFI samt särskild utbildning för
vuxna. Denna kunskapsuppföljning är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och i
analysen anges identifierade utvecklingsområden. Kunskapsuppföljningen biläggs
tjänsteskrivelsen.

Ekonomisk bedömning
Kvalitetsuppföljning sker inom ramen för fastställd budget.

Förslag till beslut
Kvalitetsuppföljningen godkänns.
Beslutet ska skickas till
Vuxenutbildningen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Stefan Hagebring
Rektor

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-04-09
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Inledning
Kvalitetsuppföljningen för Campus Alingsås Vuxenutbildning är en rapport som syftar till en
systematisk kartläggning och analys av kunskapsresultat, avbrottsfrekvens och elevers upplevelser av
trygghet och delaktighet gällande verksamhetsåret 2020. Rapporten redovisas utifrån de olika
verksamheterna och syftar till en ökad måluppfyllelse inom vuxenutbildningen. För att ha en
kontinuitet i uppföljningsarbetet ställs 2020 års resultat i relation till motsvarande resultat från 2019,
i de fall där det finns en jämförbar statistik. I bilaga till uppföljningen finns beskrivning av de tabeller
som redovisas i denna uppföljning.
Under 2020 ökade antalet kursdeltagare något i förhållande till 2019, 13%. Tabell 1 visar på antalet
kursdeltagare respektive år. En individ kan finnas medräknad i flera verksamheter då den kan
kombinera t.ex. studier på SFI med någon kurs på grundläggande nivå.
Verksamhet

Grundläggande
Gymnasial, ALS (Alingsås - campusförlagd)
Gymnasial, HER (via Hermods)
Gymnasial, VOP (Vård och omsorg – yrkespaket)
Gymnasial, VOS (Vård och omsorg – språkstöd)
Gymnasial, VÄL (Vård och omsorg – validering)
Gymnasial, PLSV (Plåt- och svetsteknik)
Gymnasial, RLS (Restaurang – språkstöd)
SFI
Särvux
Totalt

2019

2020

388
554
1044
582
106

385
482
1394
427
397
237
291
144
803
41
4601

260
209
821
49
4013

Tabell 1: Antal kursdeltagare respektive år, uppdelad på olika verksamheter inom vuxenutbildningen

Vuxenutbildningens utbud 2020 är i stort sett det samma som under 2019, ökningen är främst
beroende på att de yrkesutbildningar som startade under 2018 bedrevs i sin helhet under 2020 samt
en ökande arbetslöshet som till stora delar är beroende på COVID-19. Förvaltningen ser ett fortsatt
ökat intresse för att studera på distans, dock är ökningen av distansstudier 2020 främst i relation till
att Campus lärare var tjänstlediga och att dessa vakanser löstes genom omstrukturering av
undervisningen till distans.

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
Antalet kursdeltagare 2020 inom vuxenutbildningen på grundläggande nivå är i stort detsamma som
under 2019. Vuxenutbildningen på grundläggande nivå erbjöds som campusförlagd undervisning och
distansundervisning i ämnena Engelska, Matematik, Svenska och Svenska som andraspråk. Det är
fortsatt ett ökat intresse för att studera även grundläggande kurser på distans, dock är den gruppen
fortsatt för liten för att utgöra ett separat underlag i statistiken.
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Andelen kursdeltagare som söker och antas till en kurs på grundläggande nivå och sedan lämnar
återbud eller uteblir från uppstarten är lägre 2020 (7%) i förhållande till 2019 (10%). Av de
kursdeltagare som startar upp sin utbildning är det fler kursdeltagare som gör avbrott. Vidare är det
fler kursdeltagare som förlänger sina kurser över till nästa studieperiod, 19% 2020 i förhållande till
11% 2019. Detta medför att det är färre kursdeltagare som betygssätts under 2020 jämfört med
2019.
Period
2019
2020

Antagen
11%
19%

Avbrott
10%
17%

Betygsatt
61%
49%

Ej Påbörjat
7%
5%

Kursbyte
7%
7%

Återbud
3%
2%

Tot.Kursdelt.
388
385

Tabell 2: Andelen elever och deras status – grundläggande nivå

Av de kursdeltagare som gör avbrott under 2020 kan förvaltningen se att det är färre kursdeltagare
som gör avbrott på grund av personliga skäl 2020 jämfört med 2019. Andelen kursdeltagare som
avbryter sina studier på grund av jobb, praktik eller andra studie är närmsta oförändrad 2020. Dock
ser förvaltningen en tydlig ökning av kursdeltagare som gör avbrott på grund av studieaktivitet 2020
jämfört med 2019.
Period
2019
2020

FL
2%
3%

JP
20%
21%

PB
0%
1%

PS
41%
17%

ST
37%
58%

VE
0%
0%

Tot. Antal
39
66

Tabell 3: Andelen elever / avbrottsorsak, grundläggande nivå

Av de kursdeltagare som slutför sina studier och betygsätts 2020 ser förvaltningen att andelen
kursdeltagare som klarar godkända resultat är oförändrad 2020 i förhållande till 2019. Detta då 91%
av kursdeltagarna som betygssattes klarade godkänt resultat. Vidare ser förvaltningen en viss positiv
förskjutning av betyg 2020 i förhållande till 2019, 36% fick betyget E 2020 i förhållande till 41% 2019
vilket medför att det är fler kursdeltagare som klarade D eller högre 2020 i förhållande till 2019.
Period
2019
2020

0%
0%

A
3%
6%

B
9%
8%

C
21%
20%

D
18%
20%

E
41%
36%

F
9%
9%

Tot. Antal
239
190

Tabell 3: Fördelning av satta betyg – grundläggande nivå

Slutsats, Grundläggande nivå
Orsaken till att det är en lägre andel kursdeltagare som betygsätts, högre andel som gör avbrott eller
förlänger sin kurs till nästa studieperiod kan antas vara en effekt av COVID-19 och att
undervisningsformen förändrades under året i syfte att motverka en smittspridning på Campus och i
samhället. I april 2020 infördes fjärr- och distansundervisning i en större utsträckning vilket medförde
att elever fick en högre grad av egenansvar och skolans förmåga att stötta respektive elev
begränsades. Inom vuxenutbildningen är distans en vanlig undervisningsform, dock inte inom
grundläggande nivå. Att i lägre utsträckning kunna erbjuda närundervisning medför att elever som
inte har vana av distansstudier, och som även har behov av den stöttning som närundervisning
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innebär, tenderar att tappa i motivation vilket syns på ökningen av avbrott på grund av
studieaktivitet. Vuxenutbildningen har aktivt verkat för att kompensera detta genom att erbjuda
elever undervisning, examination och handledning med hjälp av digitala verktyg och media samt att
prioritera fjärrundervisning före distansundervisning. De elever med störst stödbehov har erbjudits
regelbunden närundervisning.

Fokusområde 2021, kommunal vuxenutbildning grundläggande nivå
Samtliga verksamheter inom Vuxenutbildningen i Alingsås kommer under 2021 att fokusera på att
motverka avbrott inom vuxenutbildningen och därmed höja andelen kursdeltagare som betygssätts.
Med utgångspunkt i en studie genomförd i Göteborgs Stad 2016 kommer fokusområdet delas in i två
inriktningar, undervisningens organisation och ingången till studier. I fokusområdet kommer det att
fortsatt ske en prioritering på utveckling av undervisning där digitala verktyg och media är en naturlig
del och där vi skapar ett lärande som är flexibelt gällande tid, rum, takt samt individanpassat så att
eleven får ett stöd i sitt lärande utifrån sina förutsättningar.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Campus Alingsås Vuxenutbildningen anordnade 2020 campusförlagd undervisning, dels av teoretiska
kurser, dels av praktiska kurser (YrkesVux) inom Vård och Omsorg, Plåt och Svets samt Restaurang.
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. Kurserna bedrivs även som heltidsstudier och då företrädesvis de
kurser som inte kan erbjudas som campusförlagda.

Teoretiska Campusförlagda kurser, gymnasial nivå
Antalet kursdeltagare minskar från 554 kursdeltagare 2019 till 482 kursdeltagare 2020. Främsta
orsaken till det är att två av lärarna var föräldralediga delar av 2020 och vakansen täcktes då upp
genom distansavtalet med Hermods. 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 också har kunnat erbjudas som hel- och halvdistans.
Andelen kursdeltagare som söker och antas till en kurs på gymnasial nivå och sedan lämnar återbud
eller uteblir från uppstarten är något lägre 2020, 16 % i förhållande till 18 % 2019. Av de
kursdeltagare som startar upp sin utbildning är det något fler kursdeltagare som gör avbrott 2020
jämfört med 2019. Vidare är andelen kursdeltagare som förlänger sin kurs över nästa studieperiod
oförändrad 2020 i förhållande till 2019. Detta medför att det är något färre kursdeltagare som
betygssätts under 2020 jämfört med 2019.
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Period

Antagen

Avbrott

Betygsatt

Ej Påbörjat

Kursbyte

Återbud

Tot.Kursdelt.

2019
2020

5%
5%

28%
30%

44%
40%

11%
10%

5%
9%

7%
6%

554
482

Tabell 4: Andelen elever och deras status – teoretiska campusförlagda kurser, gymnasial nivå

Av de kursdeltagare som gör avbrott under 2020 kan förvaltningen se att det är något fler
kursdeltagare som gör avbrott på grund av personliga skäl 2020 jämfört med 2019. Andelen
kursdeltagare som avbryter sina studier på grund av jobb, praktik eller andra studier är något högre.
Vidare ser förvaltningen en minskning av kursdeltagare som gör avbrott på grund av studieaktivitet,
46% 2020 i förhållande till 51% 2019
Period

FL

JP

PB

PS

ST

VE

Tot. Antal

2019
2020

0%
0%

12%
15%

1%
0%

36%
39%

0%
46%

51%
0%

155
146

Tabell 5: Andelen elever / avbrottsorsak, campusförlagd.

Av de kursdeltagare som slutför sina studier och betygsätts 2020 ser förvaltningen att andelen
kursdeltagare som klarar godkända resultat är oförändrad 2020 i förhållande till 2019. 93% av
kursdeltagarna som betygssätts 2020 klarar godkänt resultat. Vidare ser förvaltningen en viss positiv
förskjutning av betyg 2020 i förhållande till 2019, 30% fick betyget E 2020 i förhållande till 44% 2019
vilket medför att det är fler kursdeltagare som klarade D eller högre 2020 i förhållande till 2019.
Period

-

A

B

C

D

E

F

Tot. Antal

2019
2020

0%
0%

6%
8%

9%
10%

17%
23%

17%
21%

44%
30%

7%
7%

245
200

Tabell 6: Fördelning av satta betyg – Teoretiska campusförlagda kurser, gymnasial nivå

Slutsats, Teoretiska campusförlagda kurser gymnasial nivå
En orsak till att det är en lägre andel kursdeltagare som betygsätts och högre andel som gör avbrott
kan i likhet med grundläggande nivå antas vara en effekt utav COVID-19 och att undervisningsformen
förändrades under året i syfte att motverka en smittspridning på skolan och i samhället. I april 2020
infördes fjärr- och distansundervisning i en större utsträckning vilket medför att elever fick en högre
grad av egenansvar och skolans förmåga att stötta respektive elev begränsades. Inom
vuxenutbildningen är distans en vanlig undervisningsform men genomförs vanligen utifrån elevens
önskemål, förutsättningar och behov. Att i lägre utsträckning kunna erbjuda närundervisning medför
att elever som inte önskar distans och som även har behov av den stöttning som närundervisning
innebär tenderar att tappa i motivation. Vuxenutbildningen har aktivt verkat för att kompensera
detta främst genom att erbjuda elever undervisning, examination och handledning med hjälp av
digitala verktyg och media och att prioritera fjärrundervisning före distansundervisning samt att
elever med störst stödbehov erbjudits regelbunden närundervisning.
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Teoretiska distanskurser via extern utbildningsanordnare, gymnasial nivå
Antalet kursdeltagare ökade från 1044 kursdeltagare 2019 till 1394 kursdeltagare 2020. En av
orsakerna till det är att två lärare var föräldralediga under delar av 2020 och vakansen på campus
täcktes då upp genom distansavtalet med Hermods.
Andelen kursdeltagare som söker och antas till en distanskurs på gymnasial nivå och sedan lämnar
återbud eller uteblir från uppstarten är i stort oförändrat 2020 i förhållande till 2019. Av de
kursdeltagare som startar upp sin utbildning är det lägre andel kursdeltagare som gör avbrott 2020
jämfört med 2019. Det är något högre andel kursdeltagare som förlänger sin kurs över nästa
studieperiod, 16% i förhållande till 14% 2019. Trots en ökad andel kursdeltagare som förlänger sin
kurs medför den minskade andelen avbrott att det är en ökad andel kursdeltagare som betygssätts
2020 i förhållande till 2019.
Period

Antagen

Avbrott

Betygsatt

Ej Påbörjat

Kursbyte

Återbud

Tot.Kursdelt.

2019
2020

14%
16%

33%
27%

40%
45%

8%
7%

1%
1%

5%
5%

1044
1394

Tabell 7: Andelen elever och deras status – teoretiska distanskurser via Hermods AB, gymnasial nivå

Av de kursdeltagare som gör avbrott under 2020 är det fler kursdeltagare som gör avbrott på grund
av personliga skäl 2020 i förhållande till 2019. Andelen kursdeltagare som avbryter sina studier på
grund av jobb, praktik eller andra studier är något färre 2020 jämfört med 2019. Vidare ser
förvaltningen en minskning av kursdeltagare som gör avbrott på grund av studieaktivitet (ST+VE.
Period

FL

JP

PB

PS

ST

VE

Tot. Antal

2019
2020

1%
0%

12%
9%

0%
0%

17%
23%

64%
66%

7%
1%

339
371

Tabell 8: Andelen elever / avbrottsorsak, distans.

Av de kursdeltagare som slutför sina studier och betygsätts ser förvaltningen att andelen
kursdeltagare som klarar godkända resultat fortsatt är låg. 80% av kursdeltagarna som betygssätts
2020 klarar godkänt resultat vilket är tydligt lägre än för kurser som är campusförlagda där 93% av
kursdeltagarna klarar godkänt resultat.
Period

-

A

B

C

D

E

F

Tot. Antal

2019
2020

1%
1%

10%
6%

9%
9%

22%
25%

22%
20%

16%
20%

20%
19%

420
639

Tabell 9: Fördelning av satta betyg – Teoretiska distanskurser via Hermods AB, gymnasial nivå

Slutsats, Teoretiska distanskurser via extern utbildningsanordnare, gymnasial nivå
Orsaken till en fortsatt låg andel kursdeltagare som klarar godkänt resultat är troligen att
distansstudier kräver en högre grad av egenansvar vilket kan antas speglas av att majoriteten av de
som gör avbrott gör det på grund av studieaktivitet. Denna elevgrupp torde inte vara påverkad utav
COVID-19 då denna undervisningsform inte förändrades till följd av pandemin. Vuxenutbildningen
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har under 2020 fört regelbundna samtal med Hermods i syfte att motverka dels avbrott och dels den
höga andelen kursdeltagare som inte når godkända resultat. Dessa samtal har resulterat i att
kursdeltagaren har rätten till utökad handledning i form av bl.a. videomöte i tillägg till den
återkoppling som läraren ger kring respektive uppgift och uppdrag. Vidare har Hermods till följd av
bl.a. Skolinspektionens granskning 2019 av Vuxenutbildningen i Alingsås startat upp flera projekt som
syftar till att göra distansundervisningen mer individanpassad och flexibel utifrån kursdeltagarens
förutsättningar och behov.

Praktiska campusförlagda kurser, Yrkes-vux gymnasial nivå
Inom Yrkes-vux erbjuder vuxenutbildningen campusförlagd undervisning inom tre yrkesområden;
Vård och omsorg, Plåt- och svetsteknik samt Restaurang. Samtliga yrkesutbildningar bedrivs i
samverkan med Göteborgsregionen (GR). Vidare så utgår samtliga yrkesutbildningar främst från
Skolverkets yrkespaket men vid behov erbjuds även studier i form av fristående kurser.
Vård och omsorg
Utbildningen inom Vård och omsorg består av tre spår. Yrkespaket (VOP) som vänder sig till elever
som är behöriga för studier på gymnasial nivå, Språkstöd (VOS) som vänder sig till elever som saknar
kunskaper i svenska motsvarande grundläggande nivå, samt Validering (VÄL) som vänder sig till
elever med yrkeskunskap men saknar formell utbildning. VÄL är i denna rapport inkluderad i VOP då
det är först andra halvåret 2020 som valideringen blev ett eget spår och därmed saknas data för
2020. Samtliga spår syftar till att utbildningen ska leda till anställningsbarhet som undersköterska och
är i enlighet med det nationella yrkespaketet som ingår i Vård- och omsorgscollege.
VO-Yrkespaket, VOP
Inom VOP är det färre kursdeltagare 2020 vilket beror på uppdelning i olika spår. Tidigare år har de
elever som läste med språkstöd övergått till VOP efter tre studieperioder, men från och med 2020 så
studerar eleverna inom VOS i ett eget spår. Andelen kursdeltagare som söker och antas till VOP och
sedan lämnar återbud eller uteblir från uppstarten är lägre 2020, 12% i förhållande till 27% 2019. Av
de kursdeltagare som startar upp sin utbildning är andelen kursdeltagare som gör avbrott i stort
oförändrad 2020 i förhållande till 2019. Vidare är andelen kursdeltagare som förlänger sin kurs över
nästa studieperiod i stort oförändrad 2020 i förhållande till 2019, dock ökar andelen kursdeltagare
som gör kursbyte markant, 19% 2020 i förhållande till 2% 2019. Att kursdeltagare gör kursbyten
innebär att de är kvar inom VOP, detta medför att det är något färre kursdeltagare som betygssätts
under 2020, 55% 2020 i förhållande till 57% 2019.
Period

Antagen

Avbrott

Betygsatt

Ej Påbörjat

Kursbyte

Återbud

Tot.Kursdelt.

2019
2020

2%
1%

12%
13%

57%
55%

11%
6%

2%
19%

16%
6%

582
427

Tabell 10: Andelen elever och deras status –Yrkesvux Vård och omsorg VOP, gymnasial nivå

Av de kursdeltagare som gör avbrott från VOP under 2020 kan förvaltningen se att det är något färre
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kursdeltagare som gör avbrott på grund av personliga skäl 2020 i förhållande till 2019. Andelen
kursdeltagare som avbryter sina studier på grund av jobb, praktik eller andra studier är lägre 2020
jämfört med 2019. Vidare ser förvaltningen en ökning av kursdeltagare som gör avbrott på grund av
studieaktivitet (ST), 55% 2020 i förhållande till 46% (ST+VE) 2019.
Period

FL

JP

PB

PS

ST

VE

Tot. Antal

2019
2020

2%
0%

16%
11%

0%
0%

36%
34%

42%
55%

4%
0%

77
59

Tabell 12: Andelen elever / avbrottsorsak - Yrkesvux Vård och omsorg VOP, gymnasial nivå.

Av de kursdeltagare som slutför sina studier och betygsätts 2020 är andelen kursdeltagare som klarar
godkända resultat högre 2020 i förhållande till 2019. Vidare ser förvaltningen en viss positiv
förskjutning av betyg 2020. Fler kursdeltagare fick betyg A-B, 22% 2020 i förhållande till 11% 2019
och fler kursdeltagare fick E 2020 i förhållande till 2019.
Period

-

A

B

C

D

E

F

Tot. Antal

2019
2020

1%
0%

3%
10%

8%
12%

24%
15%

19%
16%

29%
34%

17%
12%

333
235

Tabell 13: Fördelning satta betyg-Yrkesvux Vård och omsorg VOP, gymnasial nivå

Slutsats, VOP
En orsak till att det är en lägre andel kursdeltagare som betygsätts och en högre andel som gör
kursbyte kan i likhet med grundläggande och gymnasialnivå antas vara en effekt utav COVID-19, dock
inte på grund av att undervisningsformen förändrades under året i syfte att motverka en
smittspridning på skolan och i samhället. Flera av kursdeltagarna inom VOP gavs möjlighet till arbete,
främst inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten. Istället för att avbryta sina studier
gjorde flertalet kursbyte i form av ändrad studietakt från 100% till 50%. Det kan antas att effekten av
COVID-19, trots rikliga arbetsmöjligheter för denna elevgrupp, inte medförde avbrott från studier,
dock kan ett flexibelt och individuellt studieupplägg gett en ökad möjlighet till att kombinera arbete
och studier.
VO-Språkstöd, VOS
Inom VOS är det fler kursdeltagare 2020 vilket beror på uppdelning i olika spår, tidigare år har de
elever som läste med språkstöd övergått till VOP efter tre studieperioder, från och med 2020 så
studerar eleverna inom VOS i ett eget spår. Andelen kursdeltagare som söker och antas till VOS och
sedan lämnar återbud eller uteblir från uppstarten är högre 2020, 10% i förhållande till 3% 2019. Av
de kursdeltagare som startar upp sin utbildning är andelen kursdeltagare som gör avbrott högre
2020. Vidare är andelen kursdeltagare som förlänger sin kurs över nästa studieperiod högre 2020.
Detta medför att det är färre kursdeltagare som betygssätts under 2020, 58% 2020 i förhållande till
93% 2019.
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Period

Antagen

Avbrott

Betygsatt

Ej Påbörjat

Kursbyte

Återbud

Tot.Kursdelt.

2019
2020

0%
18%

3%
9%

93%
58%

1%
0%

1%
5%

2%
10%

106
397

Tabell 14: Andelen elever och deras status –Yrkesvux Vård och omsorg VOS, gymnasial nivå

Av de kursdeltagare som gör avbrott från VOS under 2020 kan förvaltningen se att det främst är
bristande studieaktivitet som är orsaken till avbrott, 78% 2020 i förhållande till 0% 2019
Period

FL

JP

PB

PS

ST

VE

Tot. Antal

2019
2020

0%
0%

0%
0%

0%
0%

100%
22%

0%
53%

0%
25%

3
29

Tabell 15: Andelen elever / avbrottsorsak - Yrkesvux Vård och omsorg VOS, gymnasial nivå.

Av de kursdeltagare som slutför sina studier och betygsätts 2020 ser förvaltningen att andelen
kursdeltagare som klarar godkända resultat är högre, 98% 2020 i förhållande till 94% 2019. Vidare ser
förvaltningen en viss negativ förskjutning av betyg 2020, färre kursdeltagare fick betyg C eller högre,
14% 2020 i förhållande till 22% 2019.
Period

-

A

B

C

D

E

F

Tot. Antal

2019
2020

0%
0%

0%
0%

3%
3%

19%
11%

21%
22%

51%
62%

6%
2%

99
167

Tabell 16: Fördelning satta betyg-Yrkesvux Vård och omsorg VOS, gymnasial nivå

Slutsats, VOS
Orsaken till att det under 2020 är fler kursdeltagare inom VOS beror på att utbildningen renodlades
och från 2020 är ett utav tre spår inom utbildningen. Att det är en lägre andel kursdeltagare som
betygsätts och en högre andel som har förlängda kurser över till nästa studieperiod beror på att
dessa elever kombinerar sina gymnasiala yrkesstudier med svenska på grundläggande nivå. Detta
medför att respektive yrkeskurs förläggs under en längre period än för elever inom VOP.
Vidare kan det antas att orsaken till att 78 % av avbrotten är på grund av studieaktivitet är att VOS är
en GR-Vux utbildning där hälften av eleverna pendlar till Alingsås för denna utbildning. Det medför
en risk för bristande motivation när man som elev behöver lägga 1-2 timmar för resa till och från
denna typ av utbildning.

Plåt- och svetsteknik
Utbildningen inom Plåt- och svetsteknik (PLSV) består av en grundläggande basutbildning samt två
valbara inriktningar, plåt och svets.
Antal kursdeltagare är fler 2020 i förhållande till 2019. Andelen kursdeltagare som söker och antas till
PLSV och sedan lämnar återbud eller uteblir från uppstarten är högre 2020, 18% 2020 i förhållande
till 9% 2019. Av de kursdeltagare som startar upp sin utbildning är andelen kursdeltagare som gör
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avbrott lägre 2020. Vidare är andelen kursdeltagare som förlänger sin kurs över nästa studieperiod
något lägre 2020. Under 2020 är det något färre kursdeltagare som betygsätts2020 i förhållande till
2019.
Period

Antagen

Avbrott

Betygsatt

Ej Påbörjat

Kursbyte

Återbud

Tot.Kursdelt.

2019
2020

8%
6%

10%
3%

64%
61%

4%
11%

9%
12%

5%
7%

260
291

Tabell 16: Andelen elever och deras status –Yrkesvux Plåt och svetsteknik, gymnasial nivå

Av de kursdeltagare som gör avbrott från PLSV under 2020 kan förvaltningen se att det är betydligt
färre kursdeltagare som gjort avbrott 2020 (7) i förhållande till 2019 (25) och att samtliga avbrott är
beroende på studieaktivitet.
Period

FL

JP

PB

PS

ST

VE

Tot. Antal

2019
2020

0%
0%

0%
0%

0%
0%

30%
0%

70%
100%

0%
0%

25
7

Tabell 17: Andel elever/orsak-Yrkesvux Plåt och svetsteknik, gymnasial nivå

Av de kursdeltagare som slutför sina studier och betygsätts 2020 ser förvaltningen att andelen
kursdeltagare som klarar godkända resultat är högre, 96% 2020 i förhållande till 92% 2019. Vidare ser
förvaltningen en viss positiv förskjutning av betyg 2020, det är fler kursdeltagare når betyg A, C, D
2020 i förhållande till 2019.
Period

-

A

B

C

D

E

F

Tot. Antal

2019
2020

1%
1%

2%
7%

27%
18%

33%
36%

4%
10%

26%
26%

7%
3%

169
174

Tabell 18: Fördelning av satta betyg – Yrkesvux Plåt och svetsteknik, gymnasial nivå

Slutsats, PLSV
Orsaken till att det under 2020 är fler kursdeltagare kan antas bero på en ökande arbetslöshet i
regionen till följd av COVID-19. Förvaltningen känner av ett ökat intresse av elever som tänker sig en
karriärväxling. Att det är färre elever som betygssätts beror på en ökad andel elever som antas till
utbildningen men väljer att inte påbörja sin utbildning. Det kan antas att dessa elever väljer att
prioritera annan utbildning eller möjligheten till jobb och därför tackar nej till erbjuden
utbildningsplats. Orsak till avbrott på grund av studieaktivitet är det samma som för VOS. Flera av
dessa elever pendlar till Alingsås, det medför en risk för bristande motivation när man som elev
behöver lägga 1-2 timmar för resa till och från denna typ av utbildning.
Restaurangutbildningen
Utbildningen inom Restaurang-språk (RLS) är inriktad mot kock och bedrivs i kombination med
studier i svenska på grundläggande nivå.
Antal kursdeltagare är färre 2020 i förhållande till 2019. Andelen kursdeltagare som söker och antas
till RLS och sedan lämnar återbud eller uteblir från uppstarten är högre 2020, 15% 2020 i förhållande
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till 9% 2019. Av de kursdeltagare som startar upp sin utbildning är andelen kursdeltagare som gör
avbrott lägre 2020. Vidare är andelen kursdeltagare som förlänger sin kurs över nästa studieperiod
oförändrad. Under 2020 är det fler kursdeltagare som betygsätts, 50% 2020 i förhållande till 43%
2019.
Period

Antagen

Avbrott

Betygsatt

Ej Påbörjat

Kursbyte

Återbud

Tot.Kursdelt.

2019
2020

25%
24%

19%
11%

43%
50%

3%
4%

3%
0%

6%
11%

209
144

Tabell 19: Andelen elever och deras status-Yrkesvux Restaurang - RLS, gymnasial nivå

Av de kursdeltagare som gör avbrott från RLS under 2020 kan förvaltningen se att det är betydligt
färre kursdeltagare som gjort avbrott 2020 (18) i förhållande till 2019 (45) och orsaken till dessa
avbrott är bristande studieaktivitet, att elever slutar på grund av jobb alternativt andra studier. En
tredjedel av avbrotten är beroende på en pedagogisk bedömning då kursdeltagaren inte gör
tillfredställande framsteg eller på annat sätt inte kan tillgodogöra sig kunskapen.
Period

FL

JP

PB

PS

ST

VE

Tot. Antal

2019
2020

0%
0%

0%
33%

0%
33%

75%
0%

25%
33%

0%
0%

45
18

Tabell 20: Fördelning satta betyg-Yrkesvux Restaurang - RLS, gymnasial nivå

Av de kursdeltagare som slutför sina studier och betygsätts 2020 ser förvaltningen att andelen
kursdeltagare som klarar godkända resultat är 100% 2020 i förhållande till 96% 2019. Vidare ser
förvaltningen en negativ förskjutning av betyg 2020, det är färre kursdeltagare som når betyg A, B, C
2020 i förhållande till 2019.
Period

-

A

B

C

D

E

F

Tot. Antal

2019
2020

0%
0%

18%
3%

13%
27%

43%
28%

5%
25%

18%
17%

4%
0%

56
64

Tabell 21: Fördelning satta betyg-Yrkesvux Restaurang Kock - RLS, gymnasial nivå

Slutsats, RLS
Orsaken till att det under 2020 är färre kursdeltagare kan antas bero på en ökande arbetslöshet i
regionen på grund av COVID-19, där ett tydligt minskat intresse för restaurangbranschen syns. Att
det är fler kursdeltagare som betygssätts beror på att det är färre kursdeltagare som gör avbrott från
utbildningen.

Fokusområde 2021, kommunal vuxenutbildning gymnasial nivå
Samtliga verksamheter inom Vuxenutbildningen i Alingsås kommer under 2021 att fokusera på att
motverka avbrott inom vuxenutbildningen och därmed höja andelen kursdeltagare som betygssätts.
Med utgångspunkt i en studie genomförd i Göteborgs Stad 2016 kommer fokusområdet delas in i två
inriktningar, undervisningens organisation och ingången till studier. I fokusområdet kommer det att
fortsatt ske en prioritering på utveckling av undervisning där digitala verktyg och media är en naturlig
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del och där vi skapar ett lärande som är flexibelt gällande tid, rum, takt samt individanpassat så att
eleven får ett stöd i sitt lärande utifrån sina förutsättningar.

Kommunal vuxenutbildning - svenska för invandrare (SFI)
Campus Alingsås Vuxenutbildningen erbjöd under 2020 SFI i samtliga tre spår och ämnets fyra kurser
samt för samtliga nya elever en introduktionskurs om 7 veckor. Vidare erbjöds kurserna B, C, D som
flexkurser (distansundervisning med regelbunden handledning) för de elever som på grund av
kombination med annan aktivitet hade svårt att följa ordinarie undervisning.
Antalet kursdeltagare fortsätter att minska ytterligare 2020 med 803 kursdeltagare 2020 i
förhållande till 821 kursdeltagare 2019. Av de kursdeltagare som årligen börjar i nybörjarkurs på SFI
är det främst inom spår 3 minskningen sker, 100 kursdeltagare 2020 i förhållande till 146
kursdeltagare 2019.
Period

Spår 1A

Spår 2B

Spår 3C

2019
2020

46
51

109
104

146
100

Tabell 22: Antal kursdeltagare/nybörjarkurs – SFI

Andelen kursdeltagare som söker och antas till SFI och sedan lämnar återbud eller uteblir från
uppstarten är något lägre 2020, 5% 2020 i förhållande till 7% 2019. Andelen kursdeltagare som
startar upp sin utbildning och gör avbrott, förlänger sin kurs över nästa studieperiod eller gör
kursbyte är i stort oförändrat 2020 i förhållande till 2019. Vidare är andelen kursdeltagare som
betygssätts högre 2020.
Period

Antagen

Avbrott

Betygsatt

Ej Påbörjat

Kursbyte

Återbud

Tot.Kursdelt.

2019
2020

42%
40%

20%
19%

14%
21%

4%
3%

17%
15%

3%
2%

821
803

Tabell 23: Andelen elever och deras status – SFI

Det är en högre andel kursdeltagare som gör avbrott på grund av jobb, praktik eller andra studier
2020 i förhållande till 2019. Vidare är andelen kursdeltagare som avbryter sina studier på grund av
studieaktivitet (ST+VE) är lägre 2020. Även andel som gör avbrott på grund av personliga skäl är lägre
2020. Dock konstaterar förvaltningen att det är en högre andel som avbryts från sina studier på
grund av en pedagogisk bedömning 2020.
Period

FL

JP

PB

PS

ST

VE

Tot. Antal

2019
2020

8%
7%

24%
32%

8%
12%

22%
19%

36%
30%

2%
1%

178
157

Tabell 24: Andelen elever / avbrottsorsak, SFI.

Samtliga kursdeltagare som slutför sina studier och betygsätts klarar godkänt resultat. Det beror på
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att inom SFI har eleven rätt att slutföra sina studier så länge eleven gör tillfredställande framsteg.
Period

-

A

B

C

D

E

F

Tot. Antal

2019
2020

0%
0%

1%
1%

11%
7%

24%
29%

28%
30%

36%
32%

0%
0%

111
170

Tabell 25: Fördelning av satta betyg – SFI

Slutsats, SFI
Orsaken att det är något färre kursdeltagare totalt inom SFI och främst inom spår 3 2020 i
förhållande till 2019 är att invandringen minskade under 2020. Den minskade invandringen beror
dels på COVID-19 och skärpta regler vid inresa, dels på att det nu och en tid framöver, enligt
Integrationsavdelningens prognos, kommer främst kvotflyktingar till Alingsås.
Att det under 2020 är fler kursdeltagare som betygsätts samtidigt som andelen avbrott inte ökar gör
att det går att anta att det är fler elever som slutförde minst två kurser från det att de var nybörjare
två år tidigare 2020 i förhållande till 2019. Dock ser förvaltningen med viss oro på att det 2020 är en
ökad andel kursdeltagare som avbryts till följd av en pedagogisk bedömning. Det sker en viss ökning
inom samtliga tre spår men det främst spår 1 som gör en markant ökning
Period

Spår 1

Spår 2

Spår 3

2019
2020

0%
21%

8%
9%

12%
14%

Tabell 26: Andel avbrott pga pedagogisk bedömning (PB) / spår - SFI

Orsaken till denna ökning inom spår 1 under 2020 kan antas vara att dessa elever har en från början
planerad längre lärsträcka i förhållande till övriga spår. Detta medförde att det under 2019 inte
förelåg skäl till beslut om avbrott på grund av att elever inte gjorde tillfredställande framsteg. Detta
resonemang styrks om man också tittar på 2018 där andelen avbrott på grund av pedagogisk
bedömning var 52% för spår 1.

Fokusområde 2021, Kommunal vuxenutbildning - svenska för invandrare
(SFI)
Samtliga verksamheter inom Vuxenutbildningen i Alingsås kommer under 2021 att fokusera på att
motverka avbrott inom vuxenutbildningen och därmed höja andelen kursdeltagare som betygssätts.
Med utgångspunkt i en studie genomförd i Göteborgs Stad 2016 kommer fokusområdet delas in i två
inriktningar, undervisningens organisation och ingången till studier. I fokusområdet kommer det att
fortsatt ske en prioritering på utveckling av undervisning där digitala verktyg och media är en naturlig
del och där vi skapar ett lärande som är flexibelt gällande tid, rum, takt samt individanpassat så att
eleven får ett stöd i sitt lärande utifrån sina förutsättningar.

Särskild utbildning för vuxna (Särvux)
Under 2020 har lärarna på Särvux fortsatt att arbeta med att utveckla undervisning med digitala
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verktyg, främst läsplatta. Syftet är 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 samverkan med gymnasiesärskolan utvecklats, dels det kollegiala lärandet, dels
för att skapa sömlösa övergångar för elever som kan tänkas gå från Gy-sär till Särvux.
Under 2020 har det varit 41 kursdeltagare antagna till utbildningen var av fem gjorde avbrott,
samtliga beroende på personliga skäl. Under 2020 var det ingen elev som slutförde aktuell kurs och
därmed erhöll betyg i kurs.
Period

Antagen

Avbrott

Betygsatt

Ej Påbörjat

Kursbyte

Återbud

Kursdelt./SP

2019
2020

76%
88%

18%
12%

0%
0%

0%
0%

6%
0%

0%
0%

49
41

Tabell 27: Andelen elever och deras status – Särvux

Fokusområden 2021, Särskild utbildning för vuxna (Särvux)
Ingen nya fokusområden planeras, 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 2020
Med anledning av COVID-19 och de förändringar som skedde under 2020 genomförde
vuxenutbildningen ingen enkätundersökning bland studenterna. Detta medför att förvaltningen inte
har en tydlig bild av elevers upplevelser om trivsel, trygghet och delaktighet.

Fokusområde 2021 utifrån elevers uppfattning om sin utbildning
Att utveckla vuxenutbildningens möjlighet att ta del av elevers uppfattning, dels mer kontinuerligt,
dels utifrån specifika delar i studieperiod. Under 2021 utarbetas och implementeras en ny
studerandeenkät som kommer att genomföras i tre olika delar under respektive studieperiod (vår,
höst).
Elevenkät 1 genomförs ca tre veckor in i studieperioden och syftar till att ge elevers uppfattning kring
ingången till studier. Elevenkät 2 genomförs ca tio veckor i studieperioden och syftar till att ge
elevers uppfattning kring trivsel, trygghet och delaktighet. Elevenkät 3 genomförs i studieperiodens
sista vecka och syftar till att ge elever möjlighet att utvärdera kursen.
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Bilaga Förklaring tabell i SKA-rapport
Tabell Andel elever och deras status
Period

Antagen

Avbrott

Betygsatt

Ej Påbörjat

Kursbyte

Återbud

Tot.Kursdelt.

Antagen

Elev som läser samma kurs även nästa studieperiod (vår-höst). Inom SFI och
grundläggande nivå är kurserna långa och ofta över två studieperioder, därav hög
andel antagna. Inom gymnasial nivå planeras kurserna planeras oftast kurserna över
en studieperiod vilket medför att andel antagna i stort är förlängning av kurs p.g.a.
elevens behov

Avbrott

Elever som startat upp kurs och gör avbrott utan att avsluta kursen

Ej påbörjat

Elev som är antagen men startar ej upp sin kurs inom 1-3 veckor

Kursbyte

Elev som är antagen men väljer att byta kurs, kan ske före kursstart och under
pågående kurs

Återbud

Elev som är antagen men tackar nej till erbjuden plats

Tot.Kursdelt. Antalet kursdeltagare/år

Tabell Andel elever / Avbrottsorsak
Period

FL

JP

PB

PS

ST

VE

Tot. Antal

FL

Eleven gör avbrott från studier p.g.a. föräldraledighet

JP

Eleven gör avbrott från studier p.g.a. jobb, praktik eller andra studier

PB

Eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller inte gör
tillfredställande framsteg (20 kap 9 § skollagen)

PS

Elev gör avbrott p.g.a. personliga skäl, t.ex. flyttar från Alingsås, blir sjuk, saknar
motivation

ST

Elev som påbörjat kurs och därefter är frånvarande från kurs i mer än tre veckor i följd
utan att det är beroende på sjukdom eller beviljad ledighet ska anses ha avbrutit
kursen (7 kap 1 § förordning om vuxenutbildning)

VE

Gammal avbrottsorsak som är ersatt utav ST

16
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Tot. Antal

Antalet avbrott/år

17
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Inkomna klagomål kvartal 1
2021 - verksamhet
utbildning
3
2021.110 KUN

Sida 22 av 58

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-04-07
Dennis Pavlovic

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.110 KUN

Uppföljning av inkomna klagomål kvartal ett verksamhet
utbildning
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen ska varje kvartal redogöra och återrapportera inkomna
klagomål inom verksamhet utbildning till skolhuvudmannen.
Förvaltningens yttrande
Sammanställning av inkomna klagomål har skett avseende kvartal ett och visar att de åtta
klagomål och synpunkter som inkommit under perioden till största del är relaterad till den
när- och distansundervisning som bedrivs.
Ytterligare information lämnas i rapport daterad 2021-04-06 som biläggs tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Ej tillämplig i detta ärende.
Förslag till beslut
Uppföljningen godkänns.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef utbildning

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-04-09
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2021-04-06
2021.110 KUN

Uppföljning inkomna klagomål för kvartal 1 2021 – verksamhet
utbildning
Sektor 1 Gymnasiesärskolan
Klagomålets innehåll

Vidtagna åtgärder

Elever på gymnasiesärskolan uttrycker
missnöje med att Cafét på
Alströmergymnasiet inte har öppet vid
starten av vårterminen samt att det
under de få timmar cafét sedan har
öppet så saknas det normala utbudet
av varor.

Rektor har samtal med administrativa
chefen om möjligheten att se över
öppettiderna samt att utbudet av varor
återgår till det normala då elever på
gymnasiesärskolan är på plats och
har närundervisning.

Är ärendet
avslutat?
Ja

Sektor 2 Bygg- och anläggningsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet
Klagomålets innehåll

Vidtagna åtgärder

Klagomål gällande att skolan delvis
bedriver närundervisning med vissa
klasser och inte har undervisning till
fullo på distans.

Bemött frågan om att ompröva
beslutet med att vi känner oss trygga
med det upplägg som skolan erbjuder
för att säkra skyddet genom att elever
följer det föreskrifter som skolan
anger samt att tar ett stort
egenansvar genom att stanna hemma
vid symptom, sprita händer, hålla
avstånd mm. Eleven erbjöds
återkomma om hen hade fler
synpunkter/åsikter. Det gjorde inte
hen.

Klagomål om att elev boende i
Vårgårda inte erbjöds take away-lunch
på samma sätt som elever boende i
Alingsås

Klagomålet bemöttes med att det
fattade beslutet ser ut på det viset och
att vi förhåller oss till detta.

Är ärendet
avslutat?
Ja

Ja

Sektor 3 Barn- och fritidsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet, Vård- och
omsorgsprogrammet
Klagomålets innehåll

Vidtagna åtgärder

Klagomål från vårdnadshavare
gällande take away-lunch då eleven
enligt beslutade reglerna inte får ta del
av denna satsning.

Hänvisning till att eleven får äta mat i
matsalen.
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Är ärendet
avslutat?
ja

Sektor 4 Handel- och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet och El- och energiprogrammet
Klagomålets innehåll

Vidtagna åtgärder

Önskan om närundervisning istället för
distansundervisning

Möjlighet att komma in till skolan och
arbeta

Är ärendet
avslutat?
Ja

Sektor 5 Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Introduktionsprogrammen
Inga klagomål har inkommit under perioden.

Sektor 6 Estetiska programmet
Klagomålets innehåll

Vidtagna åtgärder

Tre elever uttrycker oro för smitta inför
återgång till närundervisning och vill
inte delta i en större
undervisningsgrupp med elever från
olika klasser.
Vårdnadshavare som är orolig för
Covid 19-smitta är missnöjd med att
skolan inte rekommenderar munskydd
för hela klassen.
Vårdnadshavare klagar över att elev
nekas byta program. Skolans skäl är
att alltför många kurser skulle behöva
läsas in utanför schemat.

Eleverna ges dispens att följa
undervisning på distans i den
aktuella kursen om läraren bedömer
att det fungerar.

Är ärendet
avslutat?
Ja

Aktuell elev ges dispens att följa
undervisningen på distans även när
klassen har närundervisning.

Ja

Eleven som går i åk 1
rekommenderas att söka på nytt till
det önskade programmet och börja
där från åk 1.

Nej.
Vårdnadshavare
och elev godtar
rekommendationen
men ett avslutande
samtal om
tillgodoräkning av
poäng mm
återstår.

Sektor 7 (vuxenutbildningen)
Inga klagomål har inkommit under perioden.

2
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Remissvar till
skolinspektionen gällande
fristående gymnasieskolor
5
2021.045 KUN

Sida 27 av 58

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-04-01
Katrin Löfqvist

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.045 KUN

Tjänsteskrivelse Remisser från Skolinspektionen gällande
fristående gymnasieskolor
Ärendebeskrivning
Inför läsåret 2022/2023 har utbildningsanordnare/fristående gymnasieskolor ansökt hos
Skolinspektionen om godkännande som fristående gymnasieskola eller för en utökning av
befintlig gymnasieskola. Enligt 2 kap. 5 § skollagen ges lägeskommunen eller berörda
kommuner möjlighet att yttra sig gällande den fristående gymnasieskolans ansökan.
Underlag från kommuner används av Skolinspektionen för att bedöma huruvida det allmänna
skolväsendet påverkas påtagligt negativt genom etableringen eller utökningen. Kultur- och
utbildningsnämndens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 7 maj 2021.
Förvaltningens yttrande
Skolinspektionen har skickat fyra remisser till kultur- och utbildningsförvaltningen för
yttrande. Kultur- och utbildningsförvaltningen har samlat yttrandet till remissvaret i en och
samma skrivelse. Remissvaret är bilagt tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
För det fall fler elever söker sig till utbildningar som erbjuds av fristående gymnasieskolor
påverkar detta de utbildningar som erbjuds inom ramen för samarbetsavtalet inom GR och
för Alingsås kommuns gymnasium. Generellt sett bidrar ett ökat antal utbildningsanordnare
till en utspädningseffekt där gymnasieprogram riskerar att bli mindre och därmed
kostsammare för offentliga huvudmän. Tomma platser på gymnasieutbildningar bidrar till att
öka de interkommunala ersättningarna.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden tar förvaltningens skrivelse som sin egen och översänder till
Skolinspektionen som svar på ansökningar med Skolinspektionens diarienummer:
dnr. 2021:583
dnr. 2021:689
dnr. 2021:729
dnr. 2021:719
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Beslutet ska skickas till
Skolinspektionen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Katrin Löfqvist
Handläggare juridik

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-04-09
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Svar på remisser från Skolinspektionen angående
ansökningar från fristående gymnasieskolor om
godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola
samt utökning av befintliga gymnasieskolor
Bakgrund
Alingsås kommun ingår i samverkansavtalet för Göteborgsregionen (GR) som
omfattar 13 kommuner. Avtalet innebär att elever i regionen kan söka till och tas in
på samtliga kommunala gymnasieskolor i regionen. Göteborgsregionen har
gemensam intagning. Även antagningen till fristående gymnasieskolor i dessa 13
kommuner sköts av den gemensamma antagningsenheten.
I Alingsås kommun finns i dag en kommunal gymnasieskola samt ett fristående
gymnasium, Alingsås yrkesgymnasium.
Den kommunala gymnasieskolan, Alströmergymnasiet, erbjuder 11 nationella
program läsår 2021/2022 om totalt 418 utbildningsplatser för åk 1. De nationella
programmen som erbjuds framgår nedan. Siffran anger vilket elevantal som är
nödvändigt per program och inriktning för att kommunen ska kunna bedriva
utbildning av god kvalitet och möta de behov som finns.
Barn- och fritidsprogrammet
Inriktning – Pedagogiskt arbete
Bygg- och anläggningsprogrammet
Inriktning – Husbyggnad, Mark och anläggning, Måleri
Ekonomiprogrammet
Inriktning – Ekonomi, Juridik
El- och energiprogrammet
Inriktning – Automation, Elteknik
Estetiska programmet
Inriktning – Dans (8), Musik (20)
Handel- och administrationsprogrammet
Inriktning – Handel och service
Naturvetenskapsprogrammet
Inriktning – Naturvetenskap samt Naturvetenskap och
samhälle
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Inriktning – Kök och service
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktning – Samhällsvetenskap, Beteendevetenskap samt
Medier, information och kommunikation
Teknikprogrammet
Inriktning – Design och produktutveckling, Information och
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16 platser
26 platser
84 platser
26 platser
28 platser
25 platser
44 platser

15 platser
80 platser

60 platser

medieteknik samt Teknikvetenskap
Vård- och omsorgsprogrammet
Inriktning – Vård och omsorg

14 platser

Det fristående gymnasiet, Alingsås yrkesgymnasium har 2021/2022 25
utbildningsplatser för åk 1. De nationella programmen som erbjuds är följande:
Hantverksprogrammet
Inriktning – Frisör
Fordon- och transportprogrammet
Inriktningar – Personbil samt Lastbil och mobila maskiner
Befolkningsprognos Alingsås kommun
År:
2021
2022
2023
Antal 16- 502
565
535
åringar:

2024
571

8 platser
17 platser

2025
584

2026
600

Befolkningsprognos 2021-2030 Alingsås kommun, Statisticon AB mars 2021.

Övergripande ekonomiska konsekvenser
Elevunderlaget gällande 16-åringar ökar i Alingsås kommun de kommande åren. Det
är dock av vikt att noga följa utbudet av gymnasieplatser inom GR för att minska
antalet tomma utbildningsplatser. Efter reservantagningen 2020 stod 805
utbildningsplatser tomma inom GR. Totalt fanns 11 876 utbildningsplatser för åk 1
inom GR år 2020. Prognosen för antalet 16-åringar inom GR 2021 är 12 153. Inför
preliminärantagningen 2021 (februari) fanns 12 438 utbildningsplatser vid nationella
gymnasieprogram inom GR.
För det fall fler elever söker till utbildningar som erbjuds av fristående skolor,
påverkar detta de utbildningar som erbjuds inom ramen för ett samarbetsavtal inom
GR och för Alingsås kommuns gymnasium. Generellt sett bidrar ökat antal
utbildningsanordnare till en utspädningseffekt där gymnasieprogram riskerar att bli
mindre och därmed kostsammare för offentliga huvudmän. Tomma platser på
gymnasieutbildningarna bidrar till att öka de interkommunala ersättningarna vilket
bidrar till att minska möjligheten till kvalitativ utbildning på gymnasieskolan i
hemkommunen.
Övergripande pedagogiska konsekvenser
Ett ökat utbud av fristående gymnasieskolor innebär en större valfrihet och fler
möjligheter att välja skola av pedagogisk inriktning för elever och vårdnadshavare.
Denna valfrihet kan innebära en ökad segregering för olika grupper i samhället och
minskad likvärdighet.

Övergripande organisatoriska konsekvenser
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En fortsatt ökning av antalet friskoleplatser innebär minskat antal möjliga sökande
elever per plats och att anpassningar bör ske i enlighet med minskat elevunderlag
vilket kan påverka kommunens gymnasieskola negativt. En ökad konkurrenssituation
i GR och merkostnaden för interkommunala ersättningar försämrar möjligheten att
behålla utbildningsutbudet i Alingsås.

Nedan framgår en redovisning av ansökta nyetableringar och ansökan om utökning
av en befintlig fristående gymnasieskola samt huruvida kultur- och
utbildningsförvaltningen i Alingsås till- eller avstyrker ansökan som svar på remisser
ställda från Skolinspektionen.

Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB, dnr. 2021:583 (Amerikanska Gymnasiet
Göteborg) ansöker om utökning av befintlig gymnasieskola för inriktningen
naturvetenskap på naturvetenskapsprogrammet om 15 platser per årskurs vid fullt
utbyggd verksamhet.
Programmet och inriktningen är och har varit populär. Kultur- och
utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör analysera antalet
utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningarna inom GR för att
förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som följd. Enligt
statistik inför preliminärantagningen (februari) har programmet ett söktryck om 82 % i
hela GR, medan söktrycket vid Alströmergymnasiet är 60 %. Enligt
antagningsstatistiken erbjuder 38 utbildningsanordnare 1 997 platser på
naturvetenskapsprogrammet. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstyrker ansökan
med ovanstående resonemang.

Framtidsgymnasiet Göteborg AB, dnr. 2021:689 (Framtidsgymnasiet Göteborg)
ansöker om utökning av befintlig gymnasieskola för inriktningen pedagogiskt och
socialt arbete på barn- och fritidsprogrammet om 12 platser per årskurs vid fullt
utbyggd verksamhet.
Då programmet har låg andel sökande inför preliminärantagningen för läsåret
2021/2022 bör inte fler utbildningsanordnare få starta programmet till dess att
ansökningsstatistiken inom GR förbättras. Inför preliminärantagningen (februari)
2021 har barn- och fritidsprogrammet söktryck om 41 % sökande i förstahandsval.
Kultur- och utbildningsförvaltningen avstyrker ansökan då fler utbildningsanordnare
riskerar att leda till negativa konsekvenser avseende elevunderlaget.

Thorengruppen AB, dnr. 2021:729 (Thoren Business School Göteborg) ansöker
om utökning av befintlig gymnasieskola för försäljning- och serviceprogrammet
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(nuvarande handels- och administrationsprogrammet) om 12 platser per årskurs vid
fullt utbyggd verksamhet.
Då programmet har låg andel sökande inför preliminärantagningen för läsåret
2021/2022 bör inte fler utbildningsanordnare få starta programmet till dess att
ansökningsstatistiken inom GR förbättras. Inför preliminärantagningen (februari)
2021 har handels- och administrationsprogrammet söktryck om 40 % sökande i
förstahandsval. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstyrker ansökan då fler
utbildningsanordnare riskerar att leda till negativa konsekvenser avseende
elevunderlaget.
Thorengruppen AB ansökte om att få starta handels- och
administrationsprogrammet med inriktning handel och service om 12 platser i åk 1
vid fullt utbyggd verksamhet år 2018. Skolinspektionen beviljade Thorengruppen
AB:s ansökan (se dnr. 32-2018:943). Godkännandet innebar att utbildningen ska
starta senast vid början av läsåret 2020/2021. Thorengruppen ansökte på nytt år
2020 att få starta handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel
och service. Skolinspektionen avslog Thorengruppens ansökan med hänvisning till
att Thorengruppen inte har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
verksamheten på grund av brister vid tillsyn av huvudmannen.

Thorengruppen AB, dnr. 2021:719, ansöker om godkännande för nyetablering av
fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Ale. Thorengruppen AB ansöker om att
få överta Lärlingsgymnasiet AB:s befintliga godkännande på den befintliga
skolenheten, Lärlingsgymnasiet Ale. I samband med ansökan om nyetablering
önskar Thorengruppen utöka godkännandet med ytterligare gymnasieprogram.
Thorengruppen AB:s ansökan avseende övertagandet av befintligt godkännande på
skolenheten Lärlingsgymnasiet Ale omfattar följande program och inriktningar:
- Inriktningen fritid och hälsa på barn- och fritidsprogrammet
- Inriktningarna husbyggnad samt måleri på bygg- och
anläggningsprogrammet
- Inriktningen elteknik på el- och energiprogrammet
- Försäljnings- och serviceprogrammet
- Inriktningen svetsteknik på industritekniska programmet
- Inriktningarna personbil; transport samt lastbil och mobila maskiner på
fordons- och transportprogrammet
Ansökan om utökning vid befintlig skolenhet avser vård- och omsorgsprogrammet
med 6 platser per årskurs vid fullt utbyggd verksamhet, samt, inriktningen
pedagogiskt och socialt arbete på barn- och fritidsprogrammet med 6 platser per
årskurs vid fullt utbyggd verksamhet.
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Barn- och fritidsprogrammet har låg andel sökande inför preliminärantagningen för
läsåret 2021/2022 bör inte fler utbildningsanordnare få starta programmet till dess
att ansökningsstatistiken inom GR förbättras. Inför preliminärantagningen (februari)
2021 har barn- och fritidsprogrammet söktryck om 41 % sökande i förstahandsval.
Kultur- och utbildningsförvaltningen avstyrker ansökan då fler utbildningsanordnare
riskerar att leda till negativa konsekvenser avseende elevunderlaget.
Bygg- och anläggningsprogrammet har låg andel sökande inför
preliminärantagningen för läsåret 2021/2022 bör inte fler utbildningsanordnare få
starta programmet till dess att ansökningsstatistiken inom GR förbättras. Inför
preliminärantagningen (februari) 2021 har barn- och fritidsprogrammet söktryck om
52 % sökande i förstahandsval. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstyrker
ansökan då fler utbildningsanordnare riskerar att leda till negativa konsekvenser
avseende elevunderlaget.
El- och energiprogrammet har ökat söktryck inom GR. Kultur- och
utbildningsförvaltningen anser att Skolinspektionen bör analysera antalet
utbildningsanordnare som erbjuder programmet och inriktningarna inom GR för att
förhindra en eventuell överetablering med framtida tomplatser som följd. Enligt
statistik inför preliminärantagningen (februari) har programmet ett söktryck om 85 %
i hela GR, och söktrycket vid Alströmergymnasiet är 92 %. Enligt
antagningsstatistiken erbjuder 16 utbildningsanordnare 424 platser på
naturvetenskapsprogrammet. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstyrker ansökan
med ovanstående resonemang.
Handels- och administrationsprogrammet har låg andel sökande inför
preliminärantagningen för läsåret 2021/2022 bör inte fler utbildningsanordnare få
starta programmet till dess att ansökningsstatistiken inom GR förbättras. Inför
preliminärantagningen (februari) 2021 har handels- och administrationsprogrammet
söktryck om 40 % sökande i förstahandsval. Kultur- och utbildningsförvaltningen
avstyrker ansökan då fler utbildningsanordnare riskerar att leda till negativa
konsekvenser avseende elevunderlaget.
Då vård- och omsorgsprogrammet har låg andel sökande inför
preliminärantagningen för läsåret 2021/2022 bör inte fler utbildningsanordnare få
starta programmet till dess att ansökningsstatistiken inom GR förbättras. Inför
preliminärantagningen (februari) 2021 har barn- och fritidsprogrammet söktryck om
23 % sökande i förstahandsval. Kultur- och utbildningsförvaltningen avstyrker
ansökan då fler utbildningsanordnare riskerar att leda till negativa konsekvenser
avseende elevunderlaget.
Alingsås kommun erbjuder inte industritekniska programmet och fordons- och
transportprogrammet och avstår därför från att av- eller tillstyrka ansökan gällande
dessa program.
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Uppdrag till förvaltningen
angående dialog med
föreningsliv och
idrottsrörelse 2021
6
2021.047 KUN
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Datum:
Handläggare:

2021-04-07
Jan Wärn och Johan Edgren

Diarienr:

2021.047 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Återrapportering av uppdrag till förvaltningen angående
dialog med föreningsliv och idrottsrörelse 2021
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden gav den 24 februari § 22 förvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag på hur kommunen kan skapa en sammanhållen dialog med
föreningsliv, idrottsrörelse och externa parter för Alingsås bästa.
En första återrapportering av ärendet skulle ske vid kultur-och utbildningsnämndens
sammanträde den 21 april 2021.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har inom ramen för uppdraget utrett möjligheten att upprätta ett idrottsråd för
att kunna genomföra dialog med idrottsrörelsen. I bilaga daterad den 15 mars redogör
förvaltningen för förslag till riktlinjer för detta idrottsråd.
När det gäller dialog med övrigt föreningsliv så som kulturföreningar finns det redan idag ett
upparbetat samarbete med ett flertal kulturföreningar. De flesta utgör partners gällande
årligen återkommande programpunkter genom föreningarna: Bibliotekens vänner, Alingsås
filmstudio, Alingsås Teaterförening, Krönikespelet och AMTS. Samverkan med studieförbund
och hembygdsföreningarna sker också utifrån särskilda projekt och definierade uppdrag.
Inom ramen för uppdraget från nämnden föreslår förvaltningen att ett kulturråd inrättas för att
ytterligare stärka dialogen med kultursektorn. I bilaga daterad den 7 april redogör
förvaltningen för förslag till riktlinjer för detta kulturråd.
Ekonomisk bedömning
Förslaget bedöms finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Återrapporteringen godkänns.
Ett idrottsråd inrättas och förslag till riktlinjer för detta råd godkänns.
Ett kulturråd inrättas och förslag till riktlinjer för detta råd godkänns.
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Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef för Anläggning och fritid, Verksamhetschef Kultur, turism och evenemang.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-04-09
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Datum:

2021-04-07

Handläggare:

Johan Edgren

Kulturråd i Alingsås Kommun
Kulturrådet ska fungera som ett forum för idé- och informationsutbyte, verksamhetsutveckling
och främja en god relation mellan kultur- och utbildningsnämnden och kulturföreningarna
verksamma i Alingsås kommun.
Riktlinjer









Som ledamot i kulturrådet företräder man sin konstform eller kulturyttring. Där förväntas
man arbeta gränsöverskridande och i dialog med övriga ledamöter främja kulturlivet i
stort samt kunna se möjligheter till en bra utveckling för kulturen i Alingsås kommun
som helhet.
Syftet är att företräda kulturen i övergripande strategiska frågor i dialog med kultur- och
utbildningsförvaltningen.
Kulturrådet ska bestå av fem ledamöter, en vardera från kulturyttringarna avbildande
konst, musik, film, scenkonst samt litteratur (målsättning 50/50 kvinnor och män). Nya
ledamöter och utbyte ska ske på ett sätt så att rådets funktion och stabilitet bevaras och
upprätthåller en god geografisk representation
Att arbeta för ett positivt förhållningssätt mellan kulturen och företrädare från kultur- och
utbildningsförvaltningen.
Möten ska ske en gång per termin, två gånger om året. På begäran kan ytterligare
möten initieras om samstämmighet råder om att så ska ske
Inför möten ska representanter från kulturrådet (eller två gånger per år) träffa kultur- och
utbildningsförvaltningens tjänstepersoner samt förtroendevalda från nämnden för att
presentera önskemål från kulturföreningar och utövare samt inhämta information.

Struktur
Kulturrådet ska bestå av följande utsedda funktioner;





Ordförande, nämndordförande i kultur- och utbildningsnämnden (mediakontakt).
Förvaltningschef samt verksamhetschef kultur- och utbildningsförvaltning
Sekreterare, fast sekreterare
En representant från kulturyttringarna avbildande konst, musik, film, scenkonst samt
litteratur

Kulturrådet utser inom sig lämplig konstituering och skapar arbetsgrupper vid behov
Sammanträden sker två gånger per år, i januari och augusti/september.
Förslag på fast dagordning och mötesinnehåll
•
•
•
•
•
•

Information från nämnden
Rapporter/skrivelser
Arrangemang, projekt och aktiviteter
Bokning och bidrag
Aktuella frågor från föreningarna
Övrigt

Alingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9 våning 3
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: kultur.utbildning@alingsas.se
Webbadress: www.alingsas.se
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Datum:
Handläggare:

2021-03-15
Jan Wärn

Idrottsråd i Alingsås Kommun
Idrottsrådet är en rent idrottslig arbetsgrupp som arbetar för och företräder idrotten inom
kommunen. För att representera denna grupp ska en ledamot tillhöra en idrott som är medlem i
Riksidrottsförbundet.
Primärt ska rådet vara idrottens språkrör i övergripande strategiska frågor i dialog med dels
tjänstepersoner i kultur- och utbildningsförvaltningen samt förtroendevalda inom samma nämnd.
Riktlinjer









Som ledamot i idrottsrådet företräder man sin idrott men inte idrottsförening. Där
förväntas man arbeta gränsöverskridande och i dialog med övriga ledamöter främja
både bredd och elitidrott. Att kunna se möjligheter till en bra utveckling för idrotten i
kommunen som helhet.
Syftet är att företräda idrottsrörelsen i Kommunen i övergripande strategiska frågor i
dialogen med kultur – och utbildningsförvaltningen.
I idrottsrådet ska det finnas representanter från SISU idrottsutbildarna.
Idrottsrådet ska bestå av tio ledamöter1 från idrotten (målsättning 50/50 kvinnor och
män). Nya ledamöter och utbyte ska ske på ett sätt så att rådets funktion och stabilitet
bevaras
Att arbeta för ett positivt förhållningssätt mellan idrotten och företrädare från kultur- och
utbildningsförvaltningen.
Möten ska ske två gånger per termin, fyra gånger om året.
Inför möten ska representanter från idrottsrådet (eller två gånger per år) träffa kulturoch utbildningsförvaltningens tjänstepersoner samt förtroendevalda från nämnden för
att presentera önskemål från kommunens samlade idrottsrörelse samt inhämta
information.

Struktur
Idrottsrådet ska bestå av följande utsedda funktioner;






Ordförande, nämndordförande i kultur- och utbildningsnämnden (mediakontakt).
Förvaltningschef samt verksamhetschef kultur- och utbildningsförvaltning
Sekreterare, fast sekreterare
SISU, en fast ledamot
Idrotten representeras av;
Fotboll, kampsport, simsport, handboll, innebandy, ridsport, isföreningar, gymnastik,
racketsporter, volleyboll

Idrottsrådet utser inom sig lämplig konstituering och skapar arbetsgrupper vid behov
Sammanträden sker fyra gånger per år, februari, maj, september och november.

1

Alternativ att minska antal ledamöter från idrotten som representerar alla föreningar. 4-6 ledamöter.

Alingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9 våning 3
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: kultur.utbildning@alingsas.se
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Förslag på fast dagordning och mötesinnehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information från nämnden
Rapporter/skrivelser
Anläggningsfrågor
Investeringsläget
SISU
Arrangemang
Bokning och bidrag
Utmärkelser/stipendium
Aktuella frågor från föreningarna
Övrigt

Alingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen
Postadress: 441 81 Alingsås
Besöksadress: Kungsgatan 9 våning 3
Telefon: 0322-61 60 00, E-post: kultur.utbildning@alingsas.se
Webbadress: www.alingsas.se
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Tilldelning av kulturpris och
kulturstipendium
Alstroemeria 2020
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-04-08
Helena Grundberg

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.079 KUN

Tilldelning av kulturpris och kulturstipendium Alstroemeria
2020
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 23 oktober 2019 § 130 att tillsammans med
ungdomsfullmäktige handlägga och utse mottagare av kulturpriset och kulturstipendiet
Alstroemeria under åren 2020 och 2021. Kriterier för utdelning av dessa priser samt medel
för dessa priser och stipendium har nämnden mottagit från kommunens jubileumsfond som
upprättades med anledning av Alingsås 400-årsjubileum.
En arbetsgrupp bestående av representanter från förvaltningen, nämnden samt
ungdomsfullmäktige har handlagt de ansökningar som inkommit och lämnar härmed förslag
på pristagare avseende kulturpris och kulturstipendium Alstroemeria för 2020. Utlysning för
nominering till kulturpriset samt ansökan till kulturstipendiet skedde under perioden 24
november 2020 till 15 januari 2021.
Arbetsgruppen har utifrån fastställda kriterier lämnat förslag på pristagare till kulturpriset och
kulturstipendiet och föreslår kultur- och utbildningsnämnden och ungdomsfullmäktige att
besluta enligt följande:
Kulturpriset Alstroemeria 2020 tilldelas dansaren Jilda Hallin.
Motivering:
Genom en grund skapad i Alingsås, via Kulturskolan och Alströmergymnasiets estetprogram,
har Jilda tagit steget vidare i världen. Med kroppsglädje utmanar hon normer och väcker
tankar som bildar stöd för både barn, unga och vuxna.

Kulturstipendiet Alstroemeria 2020 tilldelas hårdrocksbandet Ophrys Fly.
Motivering:
Med kreativitet och energi skapar Ophrys Fly musik på en ung arena. Tillsammans arbetar
gruppen med eget material och innovativa lösningar för att utvecklas och dela med sig, vilket
gör bandet till en förebild och inspiration för ung kultur.

Ekonomisk bedömning
Förslaget finansieras genom medel från 400-årsjubileets jubileumsfond.
Förslag till beslut
Kulturpriset Alstroemeria för 2020 tilldelas Jilda Hallin.
Kulturstipendiet Alstroemeria för 2020 tilldelas Ophrys Fly.
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Beslutet ska skickas till
Ungdomsfullmäktige och prismottagarna via kulturutvecklaren.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Helena Grundberg
Kulturutvecklare

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-04-09
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-03-29
Anneli Schwartz

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.090 KUN

Återrapportering anläggande av boulebanor
Ärendebeskrivning
Den 17 mars § 34 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag
att återkomma med förslag på anläggande av fler boulebanor. En första återrapportering
skulle ske vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 april.
Förvaltningens yttrande
I kommunen finns det idag sex boulebanor i Nolhagaområdet och en i Sollebrunn och en i
Ingared. Det finns även önskemål från föreningslivet i Långared om att anlägga en
boulebana i Långared.
Mot bakgrund av nämndens uppdrag till förvaltningen har det i ett första skede arbetats fram
ett förslag som innebär att en tillfällig boulebana kan upprättas på Lilla torget under
sommarmånaderna 2021. Torget är en central belägen plats vilken gör boulebanan tillgänglig
för de flesta. I anslutning till banan finns också toalett samt närhet till förtäring. För en mer
långsiktig och hållbar lösning av anläggande av ytterligare boulebanor krävs en mer
omfattande utredning som innefattar ordinarie planprocesser och bygglovsprocesser.
Förvaltningen har i denna utredning kontakt med samhällsbyggnadskontoret. En utredning
avseende anläggande av framtida bouleplaner kommer därför att presenteras i ett senare
skede för nämnden när lämpliga platser och kostnader är framtagna utifrån nuvarande
detaljplaner.
Ekonomisk bedömning
Förslaget att anlägga en tillfällig boulebana på Lilla torget innebär kostnader vilka kan
finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Återrapporteringen godkänns.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-04-09
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-04-06
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.125 KUN

Sammanställning av inkomna synpunkter till kultur- och
utbildningsförvaltningen 2020
Ärendebeskrivning
Genom att systematiskt tillvarata förbättringsförslag, klagomål och synpunkter från
kommuninvånarna och de olika målgrupper som förvaltningen möter i verksamheterna kan
förvaltningen utvecklas och förbättras. Genom detta kvalitetsarbete kan förvaltningen fånga
upp och åtgärda inkomna synpunkter och fokusera på förbättringsåtgärder och genomföra
dem. På sikt leder detta förhoppningsvis till nöjda invånare och brukare.
En synpunkt är all form av tyckande om kommunens verksamhet. Det kan till exempel vara
beröm, klagomål, frågor eller förslag. En synpunkt kan lämnas på olika sätt, till exempel
genom ett personligt möte, telefonsamtal, e-post, telefon eller via det särskilda
webbformuläret på hemsidan.
Enligt kommunens ”Riktlinje och rutin för synpunkshantering” ska alla inkomna synpunkter
diarieföras och handläggning och återkoppling till den klagande lämnas i regel av närmsta
chef. Handläggning och eventuella åtgärder med anledning av synpunkten ska ske
skyndsamt med målsättningen att frågan ska redas ut så snart som möjligt. I kommunens
centrala ”Riktlinje för service och bemötande i Alingsås kommun” beskrivs också
förvaltningslagens krav på service och bemötande. Denna ska präglas av snabb
handläggning och god service gentemot enskilda, både fysiska och juridiska personer.
Kultur- och utbildningsförvaltningen redogör här för inkomna synpunkter och klagomål under
2020 för verksamheterna Kultur, turism och evenemang, Anläggning och fritid, Integration
och arbetsmarknad samt verksamhet Utbildning.
Klagomål och synpunkter för verksamhet Utbildning har på ett utförligt sätt återkopplats till
huvudmannen varje kvartal under 2020 och återges därför i korthet i detta ärende.
Förvaltningens yttrande
Sammantaget har 104 klagomål och synpunkter inkommit till verksamheterna. De flesta
synpunkterna, 44 stycken, rör verksamheten vid Anläggning och fritid. Den övervägande
delen av dessa handlade om verksamhetens anläggningsdelar vilken mottog 25 synpunkter.
Inom verksamhet Kultur-, turism och evenemang inkom de 18 synpunkter vilket är nästan
hälften så många jämfört med 2019 då det inkom 34 synpunkter. De flesta rör biblioteket
med totalt 7 stycken synpunkter. Av dessa avser de flesta synpunkter själva utförandet i
biblioteket. Verksamheten vid Integrations- och arbetsmarknadsenheten mottog sju
synpunkter under året. Under 2020 mottog verksamhet utbildning 35 klagomål och
synpunkter. Dessa var nästan uteslutande kopplade till den rådande coronapandemin vilket
har medfört distansundervisning under stora delar av året.
Till tjänsteskrivelsen biläggs en sammanställning av inkomna synpunkter.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Sammanställningen godkänns.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-04-09
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2021-03-30

Inkomna klagomål och synpunkter 2020
per verksamhetsområde
Inledning
Nedan presenteras de inkomna klagomål och synpunkter som inkom till nämndens fyra olika
verksamhetsområden Kultur, turism och evenemang, Anläggning och fritid, Integrations- och
arbetsmarknadsavdelningen samt Verksamhet utbildning under 2020.
Sammantaget har verksamheterna mottagit 104 klagomål och synpunkter under 2020.

Kultur, turism och evenemang
Totalt antal inkomna synpunkter: 18

Enhet
Biblioteket
Offentlig
konst/konsthall
Museum
Palladium
Turism, Nolhaga slott

Antal
7
4

Svar
5
2

Anonyma
2

1

1

6

2

2

2

Totalt

18

10

4

4

2

Enhet

Utförandet

Förbättringsförslag

Biblioteket
Offentlig
konst/konsthall
Museum
Palladium
Turism, Nolhaga
slott

4
2

3
2

1

Ej svar

Kommunikation
Information

Bemötande

Övrigt

Totalt
7
4

2

1

1

3

6

Enheten Kultur, turism och evenemang har mottagit 18 synpunkter under 2020 vilket är nästan hälften
så många jämfört med 2019 då det inkom 34 synpunkter. De flesta rör biblioteket med totalt 7 stycken
synpunkter. Av dessa avser de flesta synpunkter själva utförandet i biblioteket. Exempel på detta kan
vara missnöje med borttagande av möbler i biblioteket i samband skärpta åtgärder med anledning av
den pågående coronapandemin. Förbättringsförslagen avseende biblioteken rör exempelvis att
besökarna vill kunna boka bibliotekets grupprum i förväg för att inte riskera att vara utan rum när man
kommer till biblioteket. Sedan ett halvår tillbaka kan man boka grupprummen via en e-tjänst. En annan
förbättringssynpunkt handlade om att införa kundkorgar/låntagarkorgar i biblioteket vilket skulle
förenkla för låntagaren vid lån av flera böcker på samma gång. Biblioteksverksamheten tog till sig av
förslaget och idag finns det sådana korgar i biblioteket.

1
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Turistenheten och Nolhaga slott mottog sex synpunkter under året. Exempel på sådana är att
besökare efterfrågar turistinformation och varför denna inte finns belägen på en central plats i
Alingsås. Ytterligare exempel på inkommen synpunkt rör marknadsföring av badplats. En positiv
synpunkt rörde Nolhaga slott och utställningsverksamheten där.
Synpunkter avseende offentlig konst inkom också under året. Det rörde allt från förslag på inköp av
konst till konstsamlingen till frågor och synpunkter på den offentliga konsten.
Under 2020 var museet delvis stängt i samband med att den nya utställningen byggdes upp. Museet
mottog endast en synpunkt under året. Potatisfestivalen var till följd av coronapandemin inställd vilket
medförde att synpunkter som vanligtvis inkommer avseende festivalen uteblev.
De allra flesta av de som inkommit med synpunkter har fått svar på dessa.

Anläggning och fritid
Totalt antal inkomna: 44
Enhet
Nolhaga Parkbad
Anläggning
Föreningsbidrag
Totalt

antal
14
25
5
44

svar
12
13
4
29

Anonyma
1
2
1
4

Enhet

Utförandet

Förbättringsförslag

Nolhaga Parkbad
Anläggning
Föreningsbidrag

10
12
4

1
6
1

Kommunikation
Information
1
4

Ej svar
1
10
11

Bemötande

övrigt

Totalt

3

14
25
5

2

Enheten Anläggning och fritid mottog 44 synpunkter under 2020. Det utgör ungefär samma antal som
2019 då det inkom 43 synpunkter.
De flesta synpunkterna, 25 stycken, handlade om anläggningsdelarna. Merparten rörde kommentarer
avseende utförandet så som exempelvis fulla sopkärl, för mycket handbollsklister på hallgolv samt
önskemål om att tillgängliggöra ytterligare en badplats för de med funktionsvariation.
Anläggningsenheten mottog sex förbättringsförslag under året. Ett exempel på detta var önskemål om
att upprätta en bänk vid skatearenan i Ingared vilken förvaltningen kunde tillgodose.
Nolhaga Parkbad fick ta emot 14 synpunkter vilket är färre än 2019 då badet fick motta 26 synpunkter.
Några av kommentarerna rörde synpunkter som var relaterade till coronapandemin. Under våren kom
exempelvis synpunkt på att badet var öppet. Fem av Anläggning och fritids synpunkter handlade om
föreningsbidrag. Till största del var de föreningars frågor och kommentarer till det stödpaket som
kommunstyrelsen tog fram och som förvaltningen administrerade under 2020.
De flesta av de som inkommit med synpunkter till Anläggning och fritid fick svar på dessa.
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Integration och arbetsmarknad
Totalt antal inkomna: 7
Enhet
Integrationsavdelningen

antal
4

svar
1

Anonyma
2

Ej svar
1

Arbetsmarkansenheten
Totalt

3
7

3
4

2

1

Enhet

Utförandet

Integrationsenheten
Arbetsmarkansenheten

3

Förbättringsförslag

Kommunikation
Information
1

Bemötande

övrigt

Tot

3

4
3

Till Integration- och arbetsmarknadsenheten har det sammantaget inkommit sju synpunkter under
året. Det är fler än 2019 då endast en synpunkt registrerades.
Ungefär hälften rör kommentarer och frågor avseende feriejobb och sommarjobb för ungdomar. En
synpunkt berörde svårigheter att hitta kontaktuppgifter till Integrationsavdelningen på hemsidan.
De allra flesta av de som inkommit med synpunkter har fått svar på dessa.

Verksamhet utbildning
Totalt antal inkomna: 35

Synpunkter per sektor
Nämnden har som skolhuvudman kvartalsvis fått utförlig information om inkomna klagomål och
synpunkter till varje sektor inom utbildningsverksamheten (dnr 2020.135). Nästan uteslutande var
synpunkterna kopplade till cornoapandemin så som synpunkter på distansundervisning, avsaknad av
tillgång till take away-luncher eller synpunkt på studentavslutningen. Sammanfattningsvis såg antal
inkomna klagomål och synpunkter ut enligt följande uppdelade per sektor under 2020.

Inkomna synpunkter per sektor 2020

Sektor 1
Gymnasiesärskolan
Sektor 2
Bygg- och
anläggningsprogrammet,
Naturvetenskapsprogrammet och
Teknikprogrammet
Sektor 3
Barn- och fritidsprogrammet,
Samhällsvetenskapsprogrammet,
Vård- och omsorgsprogrammet
Sektor 4

Antal
1

Åtgärdade
1

2

2

2

2

3

3

3
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Handel- och
administrationsprogrammet,
Ekonomiprogrammet och Eloch energiprogrammet
Sektor 5
Restaurang- och
livsmedelsprogrammet och
Introduktionsprogrammen

2

2

Sektor 6
Estetiska programmet

6

6

Sektor 7
Vuxenskolan
Totalt

-

-

16

16

Synpunkter take away-luncher våren 2020
I samband med att gymnasiet övergick till distansundervisning under våren, beslutade
kommunstyrelsen att erbjuda gymnasieungdomar som är folkbokförda i Alingsås och som läser på
Alströmergymnasiet eller på Yrkesgymnasiet, subventionerade luncher från det lokala näringslivet.
Under våren inkom 19 synpunkter avseende denna satsning. Enligt beslutet kunde de
subventionerade luncherna inte tillhandahållas för elever som var folkbokförda på annan ort men som
studerade vid Alströmergymnasiet. Initialt kunde heller inte elever som var folkbokförda i Alingsås men
som studerade på annat ort ta del av luncherna. Nästan alla synpunkter som inkom asvseende take
away-luncherna rörde synpunkter om elever som inte omfattades av satsningen då man antingen inte
var folkbokförd i kommunen eller inte studerade vid Alströmergymnasiet.
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Samverkansavtal kring
gymnasiesärskola Vårgårda
kommun
12
2021.128 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-04-08
Katrin Löfqvist

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.128 KUN

Samverkansavtal med Vårgårda kommun om
gymnasiesärskola
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Vårgårda kommun har den 24 februari 2021 beslutat att tillsvidare inte
anta några elever till gymnasiesärskolan på den kommunala gymnasieskolan
Sundlergymnasiet samt att undersöka möjligheten att teckna ett samverkansavtal med
Alingsås kommun kring gymnasiesärskola. Beslut bifogas tjänsteskrivelsen.
Förfrågan om möjlighet att teckna samverkansavtal han inkommit till kultur- och
utbildningsförvaltningen.

Förvaltningens yttrande
Enligt 18 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska utbildningen i gymnasiesärskolan vara öppen för
ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till
gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Ungdomar som
tillhör gymnasieskolan målgrupp har rätt att bli mottagen i gymnasiesärskolan om
utbildningen påbörjas före utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Det
är ungdomens hemkommun som enligt 18 kap. 5 § skollagen ska pröva om sökande tillhör
målgruppen för gymnasiesärskolan. Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i
kommunen som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i
gymnasiesärskolan. Kommunen får erbjuda utbildning som den själv anordnar eller
utbildning som anordnas av en annan kommun enligt samverkansavtal med kommunen, 18
kap 27 § skollagen.
Vid ansökan till gymnasiesärskolan ska de elever som är hemmahörande i kommunen eller
inom samverkansområdet tas emot i första hand, 19 kap. 35 § skollagen. Även de elever
som söker till ett nationellt program som elevens hemkommun inte erbjuder själv eller genom
samverkansavtal ska tas emot i första hand, 19 kap. 36 § skollagen. Detta innebär att de
elever från Vårgårda som söker till ett nationellt program vid gymnasiesärskolan vid
Alströmergymnasiet ska tas emot i första hand även om samverkansavtal inte ingås mellan
kommunerna. Gällande individuellt program vid gymnasiesärskolan får en kommun ta emot
en elev från annan kommun om hemkommunen bedömt att eleven tillhör målgruppen för
individuellt program vid gymnasiesärskolan samt att kommunerna kommer överens om
ersättningen för utbildning. Genom att ingå samverkansavtal kan kommunerna tydliggöra
ansvar och ersättning för en längre period vilket skapar förutsättningar för en hållbar
planering för organisatoriska och pedagogiska förutsättningar.
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Inom gymnasiesärskolan finns nationella program och individuellt program. Individuellt
program riktar sig till de elever som inte bedöms ha möjlighet att följa ett nationellt program.
Vid Alströmergymnasiet erbjuds fyra nationella program samt individuellt program.
Kultur- och utbildningsnämnden ingår i Göteborgsregionens samverkansavtal kring nationella
program vid gymnasiesärskolan.
Idag studerar totalt åtta elever från Vårgårda vid gymnasiesärskolan vid Alströmergymnasiet.
Enligt Vårgårda kommun beräknas en-två elever påbörja gymnasiesärskoleutbildning årligen
de kommande fem åren.
Förvaltningen har i dialog med Vårgårda kommun upprättat förslag till samverkansavtal.
Förslag biläggs denna tjänsteskrivelse.
Ekonomisk bedömning
Enligt förslag till samverkansavtal åtar sig Vårgårda kommun att svara för samtliga kostnader
för de elever från Vårgårda kommun som antas till gymnasiesärskolan vid
Alströmergymnasiet.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ingå samverkansavtal med Vårgårda kommun
kring gymnasiesärskola.
Kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningschef i uppdrag att underteckna föreslaget
samverkansavtal.

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef utbildning, ekonomienheten
Vårgårda kommun

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-04-09
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