Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
Tid:

2021-05-12, kl. 15:00

Plats:

Sparbankssalen

Gunnevik Anne (L),
Ordförande

Pernilla Melin,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Information från förvaltningen

2.

Fördjupad månadsuppföljning för kultur- och utbildningsnämnden
(information på sammanträdet), 2021.138 KUN

3.

Organisation Alströmergymnasiet läsåret 2021/2022, 2021.065 KUN

4.

Revidering av dokumentet Framtidens kultur- och fritidsliv, 2021.147
KUN

5.

Drogförebyggande arbete, 2021.150 KUN

6.

Öppettider för verksamheter vid kultur- och utbildningsnämnden,
2021.152 KUN

7.

Återrapportering placering av byst, 2020.230 KUN

8.

Val av representanter till Programråden 2019-2022, 2019.004 KUN

9.

Val till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-2022,
2019.003 KUN
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10.

Organisation kultur- och utbildningsförvaltningen (information på
sammanträdet), 2021.154 KUN

11.

Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära händelser Kulturoch utbildningsnämnden, 2021.151 KUN
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Organisation
Alströmergymnasiet läsåret
2021/2022
3
2021.065 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-07
Per Hellsten

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.065 KUN

Organisation Alströmergymnasiet 21/22
Ärendebeskrivning
Vid Alströmergymnasiet i Alingsås kommun finns i maj sammanlagt 1206 elever och av
dessa går 1164 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. Med
anledning av Covid-19 pandemin har GR beslutat om att skjuta upp antagningen med en
vecka till den 17 juni och där eleverna kan se sitt slutantagningsbesked från den 29 juni.
Tidsplan för gymnasieantagning för läsår 2021/2022 är som följer:
1 februari
17 mars
29 mars
15 april
17 maj
18 maj
1 juni
16 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.

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 27 april 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

9
19

10
21

16
26

82
26

81
26

4
4

84
26

10
20

4
16

1
2

8
20

Program

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

25
44
15

13
42
5

10
1
3

25
50
15

80
64
15
421

63
39
6
323

7
8
8
79

80
60
15
425

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 16 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
slutantagningen för läsåret 2021/2022.
Beslut om platsantal till slutantagningen för läsåret 2021/2022 fattas genom ordförandebeslut
senast 17 juni 2020.
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef, planeringssekreterare verksamhet utbildning

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Utbildningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-07
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Revidering av dokumentet
Framtidens kultur- och
fritidsliv
4
2021.147 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-04
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.147 KUN

Revidering av dokumentet Framtidens kultur- och fritidsliv
Ärendebeskrivning
Den dåvarande kultur- och fritidsnämnden antog dokumentet Framtidens kultur- och fritidsliv
i Alingsås kommun 2017-2026 den 24 oktober 2016 § 55. Den utgörs av en plan som syftar
till att lägga fast färdriktningen för nämndens verksamheter under perioden 2017-2026.
Dokumentet identifierade sex prioriterade områden och till dessa kopplades olika konkreta
utvecklingsområden för den dåvarande nämnden.
Planen är i behov av revidering, bland annat har vissa förändringar skett sedan dokumentet
antogs. Bland annat har Nolhaga Parkbad öppnats efter en renovering och Alingsås
Businnes Center finns inte lägre. Därutöver kan eventuella prioriterings- och
utvecklingsområden behöva revideras.
Framtidens kultur- och fritidsliv i Alingsås kommun 2017-2026 biläggs tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att revidera dokumentet
Framtidens kultur- och fritidsliv i Alingsås kommun 2017-2026.
Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-07
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Framtidens kultur- och fritidsliv i
Alingsås kommun 2017-2026

Dokumenttyp:

Styrande dokument, plan

Dokumentet gäller för, personalkategori:
Fastställelsedatum, nämnd, paragraf:

2016-10-24 § 55

Diarienummer:

2016.213.500 KFN

Dokumentansvarig, befattning:

Kvalitets- och nämndcontroller

Senast uppdaterat:

2016-10-24

Uppdateras nästa gång:
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Framtidens kultur- och fritidsliv i Alingsås kommun
Inledning
Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att vara kommunens samordnande och verkställande
organ för kultur- och fritidsverksamhet.
Nämnden ska verka för ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. Genom delaktighet och
samverkan ska förutsättningar skapas för att nå en god folkhälsa samt motverka social,
ekonomisk och kulturell segregationen.
Framtidens kultur- och fritidsliv i Alingsås kommun 2017-2026 är en plan som syftar till att
lägga fast färdriktningen för nämndens verksamheter under perioden 2017-2026. Planen
utgör underlag till arbetet med nämndens flerårsstrategier. Nämndens strävan har varit att
skapa ett dokument med långt perspektiv men, om nödvändigt, ska planen revideras.
Nämnden har identifierat de områden som skall prioriteras och utvecklas i syfte att nå goda
livsmiljöer genom en långsiktig hållbar utveckling:

•
•
•
•
•
•

Moderna mötesplatser – tillsammans med andra
Social hållbarhet och folkhälsa
Integration och internationalisering
Det livslånga lärandet
Kulturskolan
Markandsföring och besöksnäring

Denna plan utgör ett underlag till arbetet med att implementera kommunens flerårsstrategi.
Utöver detta förhåller sig planen till en rad olika kommunala styrande dokument där de
viktigaste dokumenten utgörs av:
•
•
•
•
•
•

Flerårsstrategin beslutad av kommunfullmäktige
Tillväxtprogrammet
Lokalförsörjningsplanen
Barnkulturplanen
Reglementet för Kultur- och fritidsnämnden
Biblioteksplanen
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Moderna mötesplatser - tillsammans med andra
I Alingsås kan invånarna idag ta del av en mängd olika möteplatser i form av olika
kulturarenor, parker och grönområden, idrotts- och fritidsanläggningar, fritidsgårdar,
båthamnar och friluftsbad. En mötesplats behöver inte utgöras av en fysisk plats utan kan
även skapas via digitala lösningar på internet eller ute i naturen.
Mötesplatser som tillvaratar alla alingsåsares behov oavsett kön, ålder, funktionsvariation
eller socioekonomisk bakgrund och där man kan utöva ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
är prioriterat. Kultur- idrotts- och föreningsliv stärker tillhörighetskänslan och bidrar utifrån
detta till ett socialt väl sammanhållet samhälle. Genom att förstå och möta de framtida
utmaningar som invånarna i Alingsås ställer på moderna och kreativa mötesplatser i hela
kommunen är nedanstående utvecklingsområden i fokus inför framtiden:
I ett framtida ekomuseum samordnas nämndens museum och föremålsmagasin med naturoch kulturhistoriska satsningar i kommunen. Museets personal utgör en professionell resurs i
övriga intressenters arbete.
Utvecklingsområden
-

Arenor för scenkonsten.
Offentlig utsmyckning.
Kreativa mötesplatser där möjlighet till produktion finns.
Parkerna i Alingsås.
Utflyktslekplastser.
Ekomuseum och naturrum.
Digitalisering av föremålen i magasinet.

Social hållbarhet och folkhälsa
Ett aktivt civilsamhälle skapar social gemenskap och sammanhållning. Ett starkt och
fungerade föreningsliv är grundläggande i ett demokratiskt samhälle (Statens
Demokratiutredning SOU 2016:5). Alingsås föreningsliv ska präglas av ett aktivt deltagande
från dess medlemmar. Ett samarbete mellan kommunen och civilsamhället är nödvändigt för
vår utveckling.
Föreningsidrotten har stor positiv inverkan på folkhälsan i form av minskad risk för framtida
sjukdomar samt en ökad upplevelse av fysiskt och psykiskt välmående (Statens offentliga
utredning SOU 2008:59). Ett aktivt föreningsliv utgör en grundpelare i detta arbete. Det är
samtidigt viktigt att främja tillgängligheten till föreningslivet så att alla grupper deltar. I
Alingsås finns det idrotts- och motionsanläggningar som ger invånarna goda möjligheter till
motion. Att möjliggöra aktiviteter och motion utan att det nödvändigtvis behöver organiseras
eller bokas i förväg är av största vikt. Fritidsgårdsverksamheter bör breddas och anpassas till
olika intressen.
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Även inom kulturlivet spelar föreningarna viktiga roller. En del föreningar ger möjligheter för
sina medlemmar att själva skapa kultur medan andra föreningar erbjuder olika typer av
arrangemang för allmänheten.
Utifrån ovanstående är följande utvecklingsområden i fokus inför framtiden:

Utvecklingsområden
-

Öka tillgången och förbättra lättillgängliga markerade vandrings- och cykelleder.
Att i högre utsträckning utnyttja Alingsås närhet till skog och sjö ur ett
folkhälsoperspektiv.
Stödja och utveckla Alingsås idrottsanläggningar.
Sprida kunskap och information om föreningsliv och idrottsanläggningar även till
invånare med annat modersmål än svenska.
Samverka med berörda intresseorganisationer för att skapa en förbättrad
tillgänglighet.
Utveckla dialog och samverkan med föreningslivet och andra intressegrupper.

Integration och internationalisering
Omvärlden förändras och en framtida utmaning som nämnden står inför är att möjliggöra så
att Alingsås kultur- och fritidsliv bli en naturlig del i samtliga alingsåsares vardag. Alingsås är
en del av världen och världen är en del av Alingsås.

Utvecklingsområden
-

Använda kulturhuset och museet så att de blir naturliga delar i integrationsarbetet.
Möjliggöra att nyanlända kan ta del av, utforma och utöva kultur, idrott och friluftsliv.
Skapa mötesplatser där språk och kultur möts.
Samarbeta med Alingsås Business Center (ABC).

Det livslånga lärandet
Med det livslånga lärandet i fokus vill nämnden förmedla en lust och nyfikenhet till att förstå
sig själv och sin omvärld. I dagens kunskapsbaserade samhälle vill vi ge invånarna möjlighet
att förnya sina kunskaper i vardagen genom de aktiviteter som erbjuds och invånarna
engagerar sig i. Alingsås kultur- och fritidsliv kan utgöra en aktiv del i det livlånga lärandet.
Invånare ska oavsett kunskapsnivå och förutsättningar kunna delta i ett livslångt lärande.
Utifrån ovanstående är följande utvecklingsområden i fokus inför framtiden:

Utvecklingsområden
-

Arkivet, biblioteket och museets roll i det livslånga lärandet och speglingen av
samhällsutvecklingen ska förstärkas och utvecklas.
Visualisera och presentera det lokala kulturarvet.
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-

Utmana invanda föreställningar i syfte att bidra till ett öppnare samhälle.
Samarbetet mellan skola och bibliotek skall utvecklas och öka.
Samverkan mellan arkiv, museum, skolor, bibliotek och studieförbund ska stärkas
genom tydliga uppdrag och överenskommelser.
Studieförbundens roll förändras, utvecklas och används i det breda bildningsarbetet.

Kulturskolan
Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur. Kulturskolan ska vara en
betydelsefull del av barns- och ungas kulturutövande och präglas av hög kvalitet och
tillgänglighet.
Utvecklingsområden
-

Tillgängliggöra kulturskoleverksamheten för de norra och södra kommundelarna.
Sträva efter att tillgängliggöra och utveckla kulturskolan för fler; även för dem med
funktionsvariationer.

Marknadsföring och besöksnäring
Alingsås har många attraktiva besöksmål. Här ligger en stor potential till att bidra till att
utveckla Alingsås attraktionskraft för såväl framtida invånare vid val av bostadsort som
besökare och invånare.
Kulturhuset är nyrenoverat och öppnade åter sina portar i juni 2016. Hösten 2017 beräknas
Nolhagahallen och Nolhaga Parkbad öppna sina verksamheter igen efter omfattande
renovering. Med dessa nyrenoverade arenor för kultur och rekreation vill nämnden möta
framtida behov och utmaningar genom att skapa moderna och hälsofrämjande mötesplatser.
De nya arenorna har utvecklats till mer konceptbaserade verksamheter vilket kräver nya
kanaler och vägar för att nå ut och marknadsföra sina utbud.
Samarbetet mellan nämnden och Alingsås Business Center kommer att utgöra en viktig del i
att marknadsföra och främja kommunens attraktion för såväl besökare som invånare.
Utvecklingsområden
-

Förstärka samordning av kommunikationen och marknadsföringen.
Marknadsföringen av kommunens kultur- och fritidsaktiviteter.
Marknadsföringen av Alingsås parker, grönområden, vandringsleder och badsjöar.
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Drogförebyggande arbete
5
2021.150 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-04
Anneli Schwartz

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.150 KUN

Drogförebyggande arbete
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden antog en ny drogpolicy den 24 februari § 4. I den beskrivs
det drogförebyggandet arbetet. En målsättning med drogpolicyn är att göra skolans
drogförebyggande arbete till en gemensam angelägenhet för såväl pedagoger som elevhälsa
vid respektive enhet. Genom att utgå från den personal som arbetar nära elever kan
undervisning och insatser anpassas efter det nuläge som gäller för respektive klass eller
grupp. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att avtalet om tjänsteköp av det externt
drogförebyggande arbetet avslutas.
Ekonomisk bedömning
Att avsluta den externt drogförebyggande tjänsten innebär minskade utgifter om cirka
78 000 kronor per år.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säga upp avtal om tjänsteköp
av det drogförebyggande arbetet.

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

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-07
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Öppettider för verksamheter
vid kultur- och
utbildningsnämnden
6
2021.152 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-05
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.152 KUN

Öppettider för verksamheter i kultur- och
utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen har olika publika verksamheter som riktar sig till
allmänheten. Förvaltningen har sammanställt öppettiderna för flera av dessa verksamheter
inför sommarperioden 2021 så att nämnden kan fastställa dessa och därmed säkerställa
service och tillgänglighet. Det gäller för verksamheter vid:





Folkbiblioteket
Turistinformation
Fritidsgårdens öppna verksamhet i Alingsås
Nolhaga Parkbad

Öppettiderna redovisas i separat skrivelse daterad den 5 maj 2021.
Ekonomisk bedömning
Förslag på öppettider ryms inom befintlig budget.
Förslag till beslut
Öppettiderna godkänns.

Beslutet ska skickas till
Verksamhetscheferna

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-07
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Datum:
Beteckning:

2021-05-05
2021.152 KUN

Öppettider i kultur- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och utbildningsförvaltningen har olika publika verksamheter som riktar sig till
allmänheten. Förvaltningen har sammanställt öppettiderna för flera av dessa verksamheter
för sommarperioden 2021 enligt nedan för att säkerställa service och tillgänglighet vid dessa.
Öppettider för folkbiblioteken
Folkbiblioteket har i vanliga fall så kallade meröppna tider. Detta gäller för såväl
huvudbiblioteket i Kulturhuset, som för filialerna i Sollebrunn och i Ingared.
På kulturhuset ser de meröppna tiderna enligt följande:
Måndag-torsdag
Fredag
Lördag-söndag

Meröppna tider
06.00 – 22.00
06.00 – 19.00
06.00 – 16.00

För att kunna erbjuda säkerhet och trygghet vid det meröppna biblioteket i Kulturhuset
förslås dock att öppettiderna ändra under perioden 28 juni – 22 augusti enligt följande:

Måndag
Tisdag-fredag
Lördag
Söndag

Nya öppettider
12.00 – 18.00
10:00 – 15:00
10.00 – 13.00
Meröppet 06-16.00

De ordinarie meröppna tiderna för biblioteksfilialerna i Ingared och Sollebrunn (kl 06-22)
gäller också under sommarperioden 14 juni - 22 augusti.

Öppettider för fritidsgårdsverksamheten i tätorten
Kultur- och utbildningsförvaltningen bedriver öppen verksamhet på fritidsgårdar för
ungdomar i åldrarna 11-20 år. Under sommarperioden kommer fritidsgården i Alingsås hålla
öppet måndag-fredag kl 08-16.
Under perioden 12-25 juli hålls alla verksamheter stängda.

Kultur- och utbildningsförvaltningen Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 60 00  E-post:kultur.utbildning@alingsas.se  Webbplats: www.alingsas.se
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Kultur- och utbildningsförvaltningen
Öppettider Nolhaga Parkbad
Under sommarperioden 21 juni-15 augusti kommer verksamheten vid Nolhaga Parkbad att
hålla öppet enligt följande:
Öppettider
Måndag, onsdag, fredag, lördag och
söndag

10.00-16.00

Tisdag och torsdag

10.00-20.00

Turism
Turistinformationen kommer att flytta in i nya lokaler på Kungsgatan och kommer att ha
följande öppettider:
Måndag-fredag
Lördag

Öppettider
10-16
10-14

Kultur- och utbildningsförvaltningen Alingsås kommun
Postadress: 441 81 Alingsås  Besöksadress: Kungsgatan 9
Telefon: 0322-61 60 00  E-post:kultur.utbildning@alingsas.se  Webbplats: www.alingsas.se
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Återrapportering placering
av byst
7
2020.230 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-06
Johan Edgren

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.230 KUN

Återrapportering placering av byst
Ärendebeskrivning
Den 24 februari § 21 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att bifalla ansökan om
donation av byst av PH Rosenström från Historiska sällskapet i Alingsås. Samtidigt
beslutade man att överlåta till Gestaltningsgruppen att återkomma med alternativ placering
av bysten inom stadskärnan där museiparken skulle utgöra en del av förslaget.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har varit i kontakt med Historiska sällskapet som anger att de inte anser att
bysten bör placeras i museiparken då det är PH Rosenströms arbete för att bevara trästaden
Alingsås och inte museets verksamhet i sig man vill framhålla. Därutöver finns det redan idag
en staty i museiparken. Förvaltningen gör en likartad bedömning att museiparken inte utgör
en lämplig placering.
I samverkan med Historiska sällskapet har förvaltningen utsett en lämplig plats för bysten
som återfinns på platsen Kungsgatan/Färgaregatan i tätorten.
Ekonomisk bedömning
Återrapporteringen medför idag inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen avseende placering av byst.
Beslutet ska skickas till
Verksamhet kultur, turism och evenemang

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-07
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Val av representanter till
Programråden 2019-2022
8
2019.004 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-06
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.004 KUN

Fyllnadsval programråd
Ärendebeskrivning
Alströmergymnasiet har nämndens uppdrag att genom programråd skapa dialog och
samverkan mellan skola, arbetsliv och samhälle samt i hög grad möjliggöra för elevernas
delaktighet och inflytande. Programråden skall syfta till att utveckla utbildningens kvalitet
samt förbereda de studerande för att möta arbetslivet.
Nämndens förtroendevalda ingår i programråden. Då Maria Åkebrand (KD,
vård- och omsorgsprogrammet) avsagt sig sina uppdrag i kultur- och utbildningsnämnden
behöver nämnden utse en ny representant till programrådet för vård- och
omsorgsprogrammet.

Vård- och omsorgsprogrammet NN.

Ekonomisk bedömning
Vid programråden utgår arvoden till de förtroendevalda vilket beräknas finansieras inom den
tilldelade ramen för nämndens aktiviteter.
Förslag till beslut
NN utses till representant i programrådet för vård- och omsorgsprogrammet.
Beslutet ska skickas till
Rektor vård- och omsorgsprogrammet

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-07
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Val till kultur- och
utbildningsnämndens
arbetsutskott 2019-2022
9
2019.003 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-06
Pernilla Melin

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.003 KUN

Fyllnadsval till kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Nämnden har utsett Maria Åkebrand (KD) till personlig ersättare för Martin Tirhammar (C) i
dess arbetsutskott. Då Maria Åkebrand har avsagt sig sitt uppdrag i kultur- och
utbildningsnämnden ska nämnden utse en ny personlig ersättare i hennes ställe.
Ekonomisk bedömning
Vid sammanträden med utskottet utgår arvode till de förtroendevalda vilket beräknas
finansieras inom den tilldelade ramen för nämndens aktiviteter.
Förslag till beslut
NN utses till personlig ersättare.

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-07
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Lednings- och
kommunikationsplan för
extraordinära händelser
Kultur- och
utbildningsnämnden
11
2021.151 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-05
Katrin Löfqvist

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.151 KUN

Lednings- och kommunikationsplan för extraordinära
händelser
Ärendebeskrivning
Enligt lag (2006: 544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap ska att kommuner bland annat ha en god förmåga
att hantera krissituationer i fred. Kommunfullmäktige har antagit Lednings- och
kommunikationsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse, 2015-10-28 KF § 161.
Planen beskriver bland annat målen för kommunens krisberedskap och hur krisledningen
ska organiseras vid en extraordinär händelse. Enligt planen ska varje förvaltning ha en egen
planering för samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningens förslag till lednings- och kommunikationsplan beskriver hur förvaltningens
krisledning aktiveras och hur krisledningens ska organiseras vid extraordinär händelse eller
samhällsstörning. Vidare beskrivs vilka funktioner som ingår i förvaltningens krisledningsstab
samt rollfördelning och varje rolls uppdrag i krisledningsstaben. Lednings- och
kommunikationsplan för samhällsstörningar och extraordinära händelser biläggs
tjänsteskrivelsen.
Under 2021 har kommunens nya säkerhetsorganisation startas upp genom olika
arbetsgrupper. Det pågår ett kommunövergripande arbete med översyn av kommunens
övergripande Plan för extraordinära händelser och att lednings- och kommunikationsplan kan
revideras utifrån det arbetet.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden fastställer Lednings- och kommunikationsplan för
extraordinära händelser.
Beslutet ska skickas till
Verksamhet utbildning; verksamhet kultur, turism och evenemang; verksamhet anläggning
och fritid; verksamhet integration och arbetsmarknad
Stabsavdelning KLK
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Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-05-07

Sida 29 av 39

Lednings- och
kommunikationsplan
för extraordinära
händelser kultur- och
utbildningsnämnden
Alingsås kommun

Typ av styrdokument:

Gäller för: Kultur- och utbildningsförvaltningen

Beslutande instans: Kultur- och

Revideras senast: 2022-04-30

utbildningsnämnden

Dokumentansvarig: Förvaltningschef
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1. Inledning
Denna lednings- och kommunikationsplan för kultur- och utbildningsnämnden vid extra
ordinär händelse kompletterar Alingsås kommuns Lednings- och kommunikationsplan
för samhällsstörning och extraordinär händelse, antagen 28 oktober 2015, KF § 161.
När en extraordinär händelse eller allvarlig samhällsstörning inträffar kommer kulturoch utbildningsnämndens ansvarsområden med mycket stor sannolikhet att vara
berörda. Dessa situationer ställer särskilda krav på verksamhet och förvaltningsledning.
Krisledningsstaben leds av en stabschef. I krisledningsstaben ingår de funktioner som
är nödvändiga. Vid behov kan även samverkanspersoner från andra
förvaltningar/bolag/förbund tillfälligt kallas in.
Lednings- och kommunikationsplan för kultur- och utbildningsnämnden ska vägleda i
arbetet vid samhällsstörningar. Alla situationer vid kris kan inte förutspås. En god
grundstruktur i arbetet underlättar arbetet. När ledningsplanen aktiveras går
förvaltningen in i ett stabsläge.
Varje verksamhet ska utforma en grundläggande krishanteringsplan som täcker de
grundläggande behov som olika scenarier kan medföra. Denna ledningsplan kan utgöra
ett exempel på en sådan krishanteringsplan och kan kompletteras med befattningskort
för att täcka in alla uppgifter som kan bli aktuella under en samhällsstörning, se avsnitt
4.2.
Vid en kris som berör en verksamhets ansvarsområde ska respektive verksamhet i
första hand agera tillsammans. Förvaltningsledningen ska alltid kunna stödja vid dessa
kriser. Om en kris når större proportioner där flera enheter är inblandade, eller berör
stora delar av kultur- och utbildningsnämnden ska nämndens lednings- och
kommunikationsplan för extraordinär händelse eller samhällsstörning aktiveras.

2. Ledningsplan kultur- och utbildningsnämnden
2.1.

Aktivering

Kultur- och utbildningsnämnden lednings- och kommunikationsplan ska gälla när något
av följande uppstår:
• Alingsås centrala krisledningsstab efterfrågar det
• Höga krav på samordning/prioriteringar inom förvaltningen krävs
• Stort informationsbehov uppstår

2.2.

Förslag om aktivering

Förslag om att aktivera kultur- och utbildningsnämndens lednings- och
kommunikationsplan kan väckas av vem som helst i organisationen som anser att
situationen kräver det.
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2.3.

Beslut om aktivering

Förvaltningschefen, eller den som tjänstgör istället för förvaltningschefen, fattar beslut
om att aktivera kultur- och utbildningsnämndens lednings- och kommunikationsplan
efter samråd med presidiet.
Vid beslut om aktivering av kultur- och utbildningsnämndens lednings- och
kommunikationsplan ska kommundirektören och Tjänsteman i beredskap (TiB)
informeras omgående.

2.4.

Larmning

Den som aktiverat planen larmar nämndens krisledningsstab. Stabschef ansvarar för att
larmlistor eller motsvarande revideras och uppdateras löpande. Vid stabschefs
bortavaro ansvarar verksamhetschef med längs tjänstgöringstid i förvaltningen för
larmlistor. När planen är aktiverad ska kultur- och utbildningsnämndens
krisledningsstab larmas. Larmning sker via tre olika steg:
1. SMS
2. Telefonsamtal
3. E-post
Vid larmning ska TiB meddelas. TiB ansvarar för att centrala krisledningsstaben
informeras om den är aktiverad.

2.5.

Inställelse

Kultur- och utbildningsnämndens krisledningsstab verkar från förvaltningskontoret och
mötesrummet Duvemåla. Alternativ plats för krislednings- och krishanteringsarbete
beslutas av förvaltningschef eller den förvaltningschefen utser.

2.6.

Återgång till ordinarie organisation

Beslut om återgång till ordinarie organisation tas av förvaltningschefen när situationen
inte längre är akut och snabba beslut inte längre behöver fattas. Vid beslut om återgång
till ordinarie organisation ska kommundirektören och Tjänsteman i beredskap
informeras omgående.

2.7.

Delegation

Kultur- och utbildningsnämndens antagna delegationsordning gäller. Vid behov av att
fatta beslut i frågor som inte är delegerade till tjänsteman kallas ordförande/vice
ordförande. Nämndens presidium ska alltid hållas väl informerade om
händelseutvecklingen.

3. Kommunikationsplan kultur- och
utbildningsnämnden
3.1.

Allmänt

Vid extraordinära händelser eller samhällsstörning måste information komma ut snabbt.
Informationen måste även vara konsekvent och korrekt. För att möjliggöra detta
behöver information inom kultur- och utbildningsnämnden gå via krisledningsstabens
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informationsansvariga. Extern information ska gå via den centrala
kommunikationsenheten på kommunledningskontoret.
Det är viktigt att den centrala krisledningsstaben meddelas om planen aktiveras. I den
centrala krisledningsstaben ingår alltid kommunikationsenheten. Skulle den centrala
krisledningsstaben inte vara aktiverat ska TiB kontaktas.
Det är även viktigt att informationen samordnas med samverkande myndigheter, så
som exempelvis räddningstjänst, polis, sjukvård, länsstyrelsen och försvarsmakt.
Händelseförlopp och beslut måste rapporteras löpande i textform. En dagrapport ska
upprättas och skickas till TiB vid behov. Ansvar ligger på befattningskort Dokumentation
och kommunikation. Krisen ska alltid dokumenteras i textform för uppföljning och
analys.

3.2.

Intern information

Det är av största vikt i en krissituation att alla enheter inom kultur- och
utbildningsnämndens ansvarsområde har aktuell kunskap om läget. Ansvarig vid
respektive enhet ska informera kultur- och utbildningsnämndens krisledningsstab om
läget i den egna verksamheten.
Befattningskort Dokumentation och kommunikation ska se till att den dubbelriktade
informationen från och till personal fungerar. Vidare ansvarar befattningskortet för att
samordna sitt arbete med den centrala kommunikationsstaben på
kommunledningskontoret för att en konsekvent och gemensam bild alltid ska kunna ges
internt.
Förvaltningschefen, eller den förvaltningschefen utser, ansvarar för att kultur- och
utbildningsnämndens presidium är informerade om händelseutveckling i samband med
en kris eller samhällsstörning.

3.3.

Extern information

Befattningskort Dokumentation och kommunikation ska ha kontinuerlig kontakt med den
centrala kommunikationsstaben. All extern kommunikation ska ske via den centrala
kommunikationsstaben.
Befattningskort Dokumentation och kommunikation ska notera information som lämnas
av allmänheten. För att informationen ska kunna värderas måste noteringar göras om
vem som lämnat den och när. Informationen ska vidarebefordras till förvaltningschefen,
och eventuellt även till kommunledningskontoret.

3.4.

Media

Mediekontakter å kommunens vägnar ska då det är möjligt samordnas med den
centrala krisledningsstaben. Kommunen ska ha ett genomtänkt och unisont budskap
när vi uttalar oss som kommun. Kontakt ska tas med kommunikationsenheten för stöd
och råd kring mediakontakt.
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4. Krisledningsstab
Beroende på vilket scenario som inträffar kan syfte och uppdrag för krisledningsstaben
variera. När någon av kommunens gemensamma krisplaner aktiveras kommer
förvaltningschefen med stor sannolikhet att vara på annan plats för hanteringen av den
kommungemensamma krisen.

4.1.










Krisledningsstab

Administrativ chef
Verksamhetschef utbildning
Verksamhetschef kultur, turism och evenemang
Verksamhetschef anläggning och fritid
Verksamhetschef integration och arbetsmarknad
Handläggare juridik
Nämnd- och kvalitetscontroller
Högskolesamordnare Campus
Vid behov adjungeras övriga tjänstepersoner inom förvaltningen

Förvaltningschef ingår normalt inte i krisledningsstaben men agerar beslutsfattare inom
förvaltningen och kan genom beslutsunderlag från stabschef fatta beslut.

4.2.

Rollfördelning, befattningskort

För att skapa en tydlig rollfördelning finns fyra stycken befattningskort. Syftet med
korten är att verka som stöd för vilka uppgifter som behöver genomföras vid en kris.
Befattningskort kan även lätt fördelas till ersättare i gruppen om nyckelperson är
frånvarande.
Är alla befattningskort utdelade och efterföljs kommer händelsens kritiska moment att
behandlas utifrån bästa förmåga. Stabschef beslutar om rollfördelning utifrån vilken typ
av kris eller samhällsstörning som föreligger.
Befattningskort - Stabschef
Administrativ chef
Alt. verksamhetschef, utses av administrativ chef vid behov.
Befattningskort - Planering och analys
Verksamhetschef utbildning
Verksamhetschef kultur, turism och evenemang
Verksamhetschef anläggning och fritid
Verksamhetschef integration och arbetsmarknad
Handläggare juridik
Befattningskort – Dokumentation och kommunikation
Nämnd- och kvalitetscontroller
Befattningskort - Behov och service
Högskolesamordnare
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4.3.

Övriga instanser och hjälp vid kris

Vid behov kan även medarbetare kallas in för att hjälpa till i krisledningsstaben. Det är
stabens ansvar att kalla in extra resurser om sådant behov finns.

4.4.

Alingsås kommuns krisstöd vid allvarlig händelse

Alingsås kommun har gemensamt krisstöd vid allvarlig händelse (POSOM). Vid behov
ska gruppens kompetens kunna tillkallas för assistans och stöd vid extra ordinära
händelser. Kontakta TiB vid behov att tillkalla krisstödet.

4.5.

Stöd till personal och brukare

Företagshälsan kan kontaktas för stöd till personalen.
Kultur- och utbildningsnämnden har tillgång till kompetens avseende stöd vid särskilda
händelser inom elevhälsan vid Alströmergymnasiet. Rektor med ansvar för elevhälsa
ansvarar för att beredskap finns inom elevhälsan att assistera och stödja vid särskild
händelse. Samverkan ska ske mellan elevhälsan och kommunens gemensamma
krisstöd vid en allvarlig händelse.
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5. Befattningskort
Stabschef
Din uppgift är att styra och leda gruppen genom krisen. Det gäller för dig att vara rak
och tydlig mot de övriga befattningskorten. Det är nyckeln till att lösa en kris så snabbt
och så bra som möjligt.
Bedöm hur akut den uppkomna situationen är. Kräver situationen att krisledningsplanen
aktiveras?

Uppgifter:
•
•

Aktivera krisledningsplanen och kalla krisledningsstaben till uppstartsmöte
Se till att alla fyra befattningskort är utdelade

1.
2.
3.
4.

Stabschef
Planering och analys
Dokumentation och kommunikation
Behov och service

•
•

Led och samordna krisledningsstaben arbete
Ha kontakt med TiB eller den centrala krisledningsstaben. Finns det ytterligare
inblandade aktörer?
Behövs samordning med andra förvaltningar och/eller organisationer? Vilka?
Hur?
Lämna löpande rapporter på beslut till dokumentationsansvarig
Kalla till nya informationsmöten, ta hjälp av befattningskortet planering och
analys för lägesrapport, konsekvensanalys och liknande.
Bemanna krisledningsstaben över tid. Se till att funktionerna överlappas och kan
fortgå vid längre kris.

•
•
•
•
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Planering och analys
Din uppgift är att analysera krisen. Arbeta fram scenarier och undersök olika
konsekvenser. Du har en överblick över hela krisen och agerar tillsammans med
dokumentationsansvarig spindel i nätet.

Uppgifter:
•
•
•
•
•
•

Analysera hur händelsen kan komma att förändras. Vad skulle förändring
innebära?
Planering – vilka insatser kan komma att behövas?
Vilka andra aktörer behöver kontaktas? Stäm av med Stabschef.
Ge råd och stöd till stabschef och övriga i krisledningsstaben.
Ta fram beslutsunderlag baserat på all tillgänglig information
Lämna löpande rapporter till dokumentationsansvarig
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Dokumentation och kommunikation
Din uppgift är att se till att alla beslut, all information och alla viktiga händelser
dokumenteras. Du är nyckeln till överblick under krisen, och uppföljning efter krisen. Du
ansvarar även för att informationsflödet fungerar internt. All kommunikation utåt ska ske
genom KLK:s kommunikationsenhet.

Uppgifter dokumentation:
•
•
•
•
•

Du ansvarar för att alla händelser, beslut och information antecknas löpande.
Kommunicera med de andra befattningarna i gruppen, påminn om löpande
rapportering till er.
Se till att inga beslut går under radarn eller undkommer någon.
Sammanställ viktig information inför möten inom gruppen. Ge information till
stabschef.
Tänk på att synliggöra både dig själv och viktig information. Skapa gärna ett
dokumentationsbord där alla kan lämnar information, och du sammanställer
den. Använd gärna Whiteboard, projektor eller vad som finns tillgängligt.

Uppgifter kommunikation:
• Ha löpande kontakt med den centrala krisledningsstaben på KLK och/eller TiB
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Behov och service
Ditt arbete handlar om att se till att allt krisarbete fungerar felfritt. Du är nyckelpersonen
som ser till att alla behov är uppfyllda och att rätt resurser finns på rätt plats. Du är rörlig
beroende på behov. Till skillnad från befattningskort planering och analys ser du till
behov på kort sikt.

Uppgifter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Planera för att verksamheten ska flyta på så normalt som möjligt. Behöver mat
och dryck ordnas till krisledningsstaben?
Se till att det finns ett bemanningsschema vid längre arbetstider, stäm av med
stabschef.
Behöver resurser från oss fördelas ut till annan verksamhet?
Behöver kommunens gemensamma krisstöd vid en allvarlig händelse
sammankallas? (POSOM)
Rapportera till stabschefen om hur gruppens arbete fungerar
Förbereda ev. mottagande av anhöriga/allmänhet
Ha koll på stabschefen, trötthet, mat, avlösning
Lämna löpande rapporter till dokumentationsansvarig

Tillsammans med planering och analys:
•
•
•
•

Finns behov av särskilda åtgärder avseende kost och/eller dryck
Finns behov av särskilda åtgärder avseende sanitet?
Finns behov av andra förnödenheter?
Finns behov av särskilda insatser från elevhälsoteam i organisationen?
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