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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-06-02
Anneli Schwartz

Kultur- och utbildningsnämnden

2019.177 KUN

Caféverksamhet i Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Den 4 mars 2019 öppnade Nolhaga Parkbad. Under oktober 2018 startade förvaltningen en
upphandling av tjänstekoncession för att driva caféverksamheten i parkbadet. Efter
tilldelningsbeslut tackade leverantören nej till att driva caféverksamheten. Med anledning av
den uppkomna situationen började förvaltningens Arbetsmarknadsenhet att driva
caféverksamheten.
Den 20 mars 2019 § 44 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att ge förvaltningen i
uppdrag att påbörja ytterligare en tjänstekoncessionsupphandling av caféverksamheten i
Nolhaga Parkbad i syfte att en leverantör skulle vara på plats 2020-01-01. Förvaltningen
genomförde därmed en ny tjänstekoncessionsupphandling och efter avslutat
upphandlingsförfarande kunde förvaltningen konstatera att endast ett anbud hade inkommit
samt att detta anbud inte uppfyllde de krav som angavs i förfrågningsunderlaget.
Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 augusti 2019 § 93 beslutade
nämnden att Nolhaga Parkbads café skulle fortsätta att drivas i kommunal regi. Vid samma
tillfälle beslutades det också att en utvärdering av caféverksamheten skulle genomföras efter
den 31 maj 2020. Detta så att nämnden vid sitt nämndsammanträde i juni 2020 skulle kunna
besluta om en ny tjänstkoncessionsupphandling skulle genomföras eller ej. En utvärdering
skulle genomföras i syfte att ta fram underlag för en ekonomisk bild av verksamheten under
ett budgetår med full verksamhet.
Ärendet behandlades därmed igen den 16 juni 2020 § 48. Vid detta tillfälle kunde
förvaltningen konstatera att Nolhaga Parkbad under våren 2020 hade haft en kraftfull
minskning av antal besökare till följd av pandemin Covid-19. Detta medförde också en
reducerad försäljning i caféet under perioden. Att utvärdera caféverksamheten i sin helhet
under rådande omständigheter ansågs därför inte meningsfullt då försäljningen i caféet har
minskat med 70 % under våren. Under 2019 och fram till de första månaderna 2020 hade
Nolhaga Parkbad cirka 3000 badgäster i veckan. Efter mars månad 2020 har antalet
badgäster minskat till hälften.
Förvaltningen föreslog därmed att caféverksamheten i Nolhaga Parkbad skulle fortsätta att
drivas i egen regi. På grund av den rådande pandemi och det osäkra framtida läget var det
svårt att bedöma när en utvärdering av caféverksamheten kunde ske. Mot bakgrund av detta
beslutande nämnden den 16 juni 2020 § 48 att Nolhagas café skulle fortsätta att drivas i
kommunal regi genom Arbetsmarknadsenheten. Samtidigt beslutade nämnden att ärendet
skulle upp igen för diskussion på nämndens sammanträde i juni 2021.
Förvaltningens yttrande
Förvaltningen kan konstatera att pandemin alltjämt råder och att Nolhaga Parkbad har varit
helt stängt för allmänheten sedan den 19 december 2020 på grund av att regeringen och
Folkhälsomyndigheten införde restriktioner och rekommendationer i syfte att minska
smittspridningen i samhället. Parkbadets caféverksamhet har därmed inte heller under det
gångna året kunnat bedriva en ordinarie verksamhet. Förvaltningen har därför inte kunnat
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genomföra en ekonomisk utvärdering i syfte att få fram ett underlag för en ekonomisk bild av
verksamheten under ett budgetår där full verksamhet har kunnat genomföras. Det är därför
förvaltningens bedömning att Nolhaga Parkbad även fortsatt ska drivas i kommunal regi. Om
det är möjligt, utifrån rådande pandemiläge, flyttas den ekonomiska utvärderingen istället
fram och genomförs och rapporteras till nämnden i samband med den fördjupade
månadsuppföljningen under våren 2022. Därefter får nämnden fatta beslut om fortsatt drift av
cafét i Nolhaga Parkbad.
Ekonomisk bedömning
Förslaget bedöms finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Nolhagas café ska fortsätta att drivas i kommunal regi genom Arbetsmarknadsenheten.
Ärendet tas upp igen för diskussion på nämndens sammanträde i maj 2022.

Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef Anläggning och fritid,
Verksamhetschef Integration och arbetsmarknad

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-06-02
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Linda Andersson

Kultur- och utbildningsnämnden
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Revidering av utbildningsplan för
introduktionsprogrammen vid Alströmergymnasiet i
Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Introduktionsprogrammen ska ge elever som saknar gymnasiebehörighet möjlighet att söka
ett nationellt gymnasieprogram, annan motsvarande utbildning eller leda till att de kan få ett
arbete.
Introduktionsprogrammen utgörs av:
1.
2.
3.
4.

Programinriktat val
Yrkesintroduktion
Individuellt alternativ
Språkintroduktion

Kultur- och utbildningsnämnden ska som huvudman för introduktionsprogrammen enligt
skollagen 17 kap 7 § anta en utbildningsplan vilken ska innehålla uppgifter om utbildningens
syfte, huvudsakliga innehåll och längd.
Utifrån utbildningsplanen ska en individuell studieplan upprättas för varje elev.
Kultur- och utbildningsnämnden fastställde en utbildningsplan för introduktionsprogrammen
vid Alströmergymnasiet den 18 juni 2019 § 81 och har därefter reviderat planen den 18
november 2020 § 91.
Utbildningsplanen ska revideras årligen och kultur- och utbildningsförvaltningen har därför
inför kommande läsår tagit fram ett förslag till reviderad utbildningsplan för
introduktionsprogrammen vid Alströmergymnasiet. Förslag till reviderad utbildningsplan
innebär inga stora förändringar jämfört med tidigare utbildningsplan.
Revidering av utbildningsplanen innebär bland annat att:
-

En nyansering av processen avseende studiehandledning (avsnittet Överlämning och
inskrivning på sidan 4) då det för vissa elever kan vara mer gynnsamt att ha
studiehandledningen på svenska eller engelska redan tidigt i lärandeprocessen.
Exempelvis då eleven studerar en gymnasiekurs och ämnesområdet är på avancerad
nivå. Alternativt då eleven haft mycket begränsad skolgång tidigare och därför inte
har använt sitt modersmål i studier eller skriftspråk. För dessa målgrupper är det ofta
gynnsamt att relativt snabbt i språkinlärningsprocessen studiehandleda på
målspråket– i det här fallet svenska som andraspråk alternativt engelska då eleven
har god kunskap i det.

-

Förtydligande av motivationshöjande insatser (bilaga 5, sidan 10) ”Praktikinsatser del
av eller hela veckan på extern arbetsplats eller med placering på AME om det är mer
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gynnsamt för den enskilde”. Med denna insats vill förvaltningen förtydliga att individen
också kan placeras inom AME vars medarbetare rustar ungdomen för arbetslivet med
målet att matchas mot extern arbetsplats.
Förslag till utbildningsplan biläggs tjänsteskrivelsen, förslag till ändringar i är markerade i gult
i texten.

Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Revidering av utbildningsplanen för introduktionsprogrammen godkänns.

Beslutet ska skickas till
Rektor för introduktionsprogrammen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-06-02
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Utbildningsplan för introduktionsprogrammen vid
Alströmergymnasiet i Alingsås kommun
Övergripande plan
Huvudmannens ansvar
Hemkommunen är skyldig att erbjuda gymnasieutbildning fram till det första
kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Detta gäller utbildning även på
introduktionsprogrammen enligt 17 kap 16 § skollagen (2010:800).
Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som ännu inte uppnått behörighet till
gymnasieskolans nationella program enligt de behörighetsregler som gäller enligt 16
kap. 29-34 §§ skollagen. I Alingsås kommun är det övergripande målet att varje elev
som studerar på de olika introduktionsprogrammen ska erbjudas rätt utbildningsinsats i
rätt tid. Detta innebär en systematisk uppföljning av varje enskild individs studieplan
minst en gång per termin, vilket rektor tillgodoser samt dokumenterar.
Det kommunala aktivitetsansvaret
De ungdomar i Alingsås kommun mellan 16-20 år som under en övergångsperiod inte
studerar vid ett nationellt gymnasieprogram, ett introduktionsprogram eller vid
gymnasiesärskolan erbjuds lämpliga individuella åtgärder. Dessa ska i första hand syfta
till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning enligt 29 kap. 9 §
skollagen. I Alingsås kommun organiseras denna verksamhet inom kultur- och
utbildningsförvaltningen. Kultur- och utbildningsnämnden har antagit Riktlinjer och
rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Alingsås kommun vilket beskriver hur
arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret ska genomföras (KUN 2020-02-19 § 2).
Utbildningsplanens innehåll
I denna utbildningsplan beskrivs hur Alströmergymnasiets olika introduktionsprogram
utformas i enlighet med skollagen och gymnasieförordningen (2010:2039). Utifrån
utbildningsplanen tas en individuell studieplan fram för varje enskild elev med hänsyn
till dennes mer specifika utbildningsbehov.
Utbildningsplan för introduktionsprogrammen vid Alströmergymnasiet revideras årligen
för att överensstämma med såväl lagstiftning som de behov vår prognos över
kommande elever visar på. De enskilda elevernas individuella studieplaner revideras
vid behov eller ses över minst tre gånger per läsår i samband med läsårsstart och
utvecklingssamtal. Utbildningsplanen och elevens studieplan ska på ett systematiskt
sätt utvärderas, då introduktionsprogrammen inte har någon nationellt fastställd längd
och struktur liknande de nationella gymnasieprogrammen.
Elevhälsa och studie- och yrkesvägledning
Samtliga elever har enligt 2 kap. 25 och 29 §§ skollagen rätt att ta del av
Alströmergymnasiets elevhälsa och studie- och yrkesvägledning. Elevhälsan samverkar
med arbetslag och rektor på veckobasis enligt satt rutin där elevernas hela
studiesituation följs upp. Även en större sammanfattning och analys av situationen på
2
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introduktionsprogrammen som helhet görs gemensamt en gång per termin.
Studie- och yrkesvägledning finns tillgänglig för programmen och ansvarar för att
utveckla elevernas valkompetens och genomföra samt planera studiebesök hos lokala
arbetsgivare och samverka med övriga aktörer i relation till arbetsmarknaden. Detta
syftar till att utveckla elevernas vidgade perspektiv inför sin framtida planering gällande
studier och arbete.
Utbildningens innehåll
En elev som studerar på ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja sin utbildning
enligt upprättad studieplan. Utbildningen genererar ingen examen utan ett
gymnasieintyg för den genomförda utbildningen och betyg i de ämnen som avslutats.
Introduktionsprogrammen erbjuder en anpassad studiegång beträffande omfattning,
innehåll och studietakt. Den individuella studieplanen anpassas efter elevens behov
och förutsättningar. En individuell studieplan kan innehålla grundskolans ämnen (i
nuläget exklusive hemkunskap, teknik och slöjd), gymnasiekurser, praktik samt andra
gynnande och motivationshöjande insatser. Utbildningen vid samtliga inriktningar
bedrivs i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. Eleverna har enligt 6 kap. 6 §
skollagen rätt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning i veckan.
Undervisningstiden får minskas för en elev som begär det om huvudmannen bedömer
att det finns särskilda skäl. Vid Alströmergymnasiet är målet att varje elev har en
studieplan vilken innefattar minst 25 timmar undervisning eller andra gynnsamma
insatser i veckan.
I Kultur- och utbildningsförvaltningen är målet att kunna erbjuda såväl elever på IM som
ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret en mängd gynnsamma och
motivationshöjande insatser som en del av den individuella studieplanen. Samverkan
sker även med andra förvaltningar, det lokala näringslivet, ideella organisationer samt
inom GR.
Överlämning och inskrivning
Överlämning och kartläggning av nya elever är ett fokuserat område. Ett tätt samarbete
med kommunens grundskolor med hjälp av specialpedagog och studie- och
yrkesvägledare underlättar processen och bidrar i strävan att erbjuda rätt
utbildningsinsats till rätt elev i rätt tid. Målsättningen är att liksom Alströmergymnasiet
som helhet arbeta med ”Den goda starten” och planera förebyggande i syfte att minska
ändringar i elevens studieplan. Överlämningar till annan verksamhet ska ske enligt
beslutad riktlinje.
IM-programmen antar elever kontinuerligt under läsåret och inskrivningar går via studieoch yrkesvägledare och rektor ansvarar för att så sker. Inskrivning sker skyndsamt.
Vid Alströmergymnasiets introduktionsprogram finns förutom ansvarig rektor
gymnasielärare, lärare för grundskolans senare år, studiehandledare,
ungdomskoordinatorer med uppdrag att vara mentorer, utgöra extra stöd på lektioner
och andra elevaktiviteter samt praktiksamordnare som även håller i andra kontakter
med arbetslivet. Det finns även en elevstödjare till hands för eleverna som strukturstöd
3
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och vuxen förebild under skoldagen som helhet. Alla elever har en mentor som i
samråd med eleven och vid behov vårdnadshavare följer upp studierna regelbundet.
Elever med annat modersmål än svenska erbjuds studiehandledning på sitt modersmål,
svenska som andraspråk och engelska beroende på vad som gynnar eleven bäst.

Digitalisering
IM-programmen arbetar med IKT utifrån skolans övergripande digitala agenda. Man
använder den gemensamma lärplattformen Arena för lärande med alla de olika
funktioner som ingår och tillsammans utgör ett stöd i undervisning, bedömning och
mentorskap.
Prövningsansvar på introduktionsprogrammen
Med anledning av coronapandemin har regeringen beslutat att gymnasieelever ska
kunna göra prövning i grundskoleämnen i gymnasieskolan. Tidigare har elever i
gymnasieskolan endast kunnat göra prövning i gymnasiekurser och i gymnasiearbetet.
En elev som velat få betyg i ett grundskoleämne genom prövning har därför behövt
vända sig till en grundskola. De nya bestämmelserna innebär att en elev i
gymnasieskolan ska ha rätt att göra prövning vid sin egen skola i alla grundskoleämnen
som ingår i elevens individuella studieplan. Men det gäller bara om eleven inte tidigare
har fått betyg i grundskoleämnet eller om eleven har fått betyget F.
Prövningen ska vara avgiftsfri för elever i gymnasieskolan som fått betyget F i det
grundskoleämne som prövningen gäller. Den ska också vara avgiftsfri för elever som
fått ”streck”, det vill säga om ett betyg inte kunnat sättas i grundskoleämnet för att det
saknas underlag för att göra en bedömning av elevens kunskaper på grund av att hen
varit frånvarande. De nya bestämmelserna regleras i 8 kap 24 § gymnasieförordningen
(2010:2039). Ändringen i förordningen gäller från den 15 juli 2020.

Beskrivning av de olika introduktionsprogrammen läsåret 2020/2021
Alströmergymnasiet erbjuder Introduktionsprogrammens fyra utbildningsinriktningar.
Språkintroduktion och Individuellt alternativ erbjuds samtliga behöriga sökande. För
Programinriktat val och Yrkesintroduktion gäller individbaserad intagning.
De delar som är gemensamma för samtliga introduktionsprogram på
Alströmergymnasiet beskrivs under den övergripande delen ovan. Beskrivning av de
delar som utmärker de olika programmen och exempel på gynnsamma och
motivationshöjande aktiviteter finns i bilagor.
Bilaga 1. Individuellt alternativ
Bilaga 2. Språkintroduktion
Bilaga 3. Yrkesintroduktion
Bilaga 4. Programinriktat val
Bilaga 5. Exempel på gynnsamma och motivationshöjande insatser
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Bilaga 1
Plan inriktning Individuellt alternativ (IMA)

Syfte och behörighet
Individuellt alternativ står öppet för ungdomar som inte har de godkända betyg som
krävs för behörighet till ett yrkesprogram enligt 16 kap. 30 § skollagen. IMA står dock
inte öppen för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. Utbildningen syftar till att
eleverna så snart det är möjligt ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt
utbildning eller arbetsmarknaden. Om eleven saknar flera betyg från grundskolan
behövs anpassningar och stort fokus på den enskildes behov. Om synnerliga skäl
föreligger kan även elev behörig till nationellt program antas till inriktningen.
Längd
Utbildningen omfattar en studieplan som är individuellt anpassad för att inom kortast
möjliga tid gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller
arbetsmarknaden.
Kartläggning
I nära samarbete med överlämnande grundskola kartläggs kommande elevers behov
utifrån tidigare kartläggning och bedömning samt elevens personliga målsättning och
val. Mottagandet kan även innefatta besök av elev och vårdnadshavare som en
förberedelse inför läsårsstarten vid introduktionsprogrammet. En översyn av vilka
insatser som kan vara gynnsamma för den enskilde ska vara färdigställd senast 15 juni
och ske i samråd med elev, vårdnadshavare, specialpedagog, elevhälsa och studieoch yrkesvägledare.
Huvudsakligt innehåll
Individuellt alternativ utformas utifrån elevens behov och förutsättningar, enligt 6 kap. 6
§ gymnasieförordningen. Utbildningen innehåller grundskoleämnen som eleven saknar
godkända betyg i, delar av eller hela gymnasiekurser, praktik eller andra för eleven
gynnsamma och motivationshöjande insatser.
Organisation
Studieplanen och utbildningen är anpassad till elevens behov och förmågor och
utvärderas flera gånger om året för att revideras om behoven ändras. Hög lärartäthet
och även tillgång till personal som stöttar eleverna extra i såväl undervisningssituationer
som gällande struktur i skolvardagen är viktiga delar i organisationen av utbildningen.
Utbildningen bedrivs i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. Vid
Alströmergymnasiet är målet att varje elev har en studieplan vilken innefattar minst 25
timmar undervisning eller andra gynnsamma insatser i veckan.
Utbildningens uppföljning
Vid det individuella utvecklingssamtalet följs utbildningen upp. Om målen i den
individuella studieplanen är uppfyllda alternativt elevens mål framåt möjliggör det, kan
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det bli aktuellt för eleven att gå över till ett annat introduktionsprogram, annan utbildning
eller arbetsmarknaden.
Bilaga 2
Plan inriktning Språkintroduktion (IMSPR)

Syfte och behörighet
Språkintroduktion riktar sig till nyanlända ungdomar som inte har de godkända betyg
som krävs för behörighet till ett yrkesprogram enligt 16 kap. 30 § skollagen och som
behöver en utbildning med tyngdpunkt i svenska språket vilket möjliggör för eleverna att
gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. Syftet med utbildningen är att
eleverna så snart det är möjligt ska gå vidare i utbildningssystemet till gymnasieskolans
nationella program, annat introduktionsprogram eller annan lämplig utbildning.
Med nyanländ avses i skollagen den som har varit bosatt utomlands, nu är bosatt i
landet och har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår
då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års
skolgång här i landet.
Längd
Längden på utbildningen beror på varje enskild elevs förutsättningar och mål.
Huvudmannen ska enligt 6 kap 7 § gymnasieförordningen fortlöpande bedöma elevens
kunskapsutveckling för att eleven så snart som möjligt ska komma vidare i sin
utbildning. Dock är man generellt inskriven på språkintroduktion i som längst fyra år
eller till och med vårterminen det år man fyller 20 år.
Kartläggning
Programledare på språkintroduktionen vid Alströmergymnasiet kartlägger alla nya
elever avseende:
- Tidigare skolgång och förmåga i de ämnen som ingått
- För nyanländ kartläggs litteracitet och numerocitet
- Modersmål/starkaste språk/ starkaste skolspråk/ andra språk
- Kompetens i svenska som andraspråk (enligt nivåer i bedömningsmaterialet ”Bygga
svenska”, Skolverket)
- Eventuell arbetslivserfarenhet
- Hälsa
- Annat
Kartläggningen är grundlig för att man på bästa sätt ska tillvarata de ämneskunskaper
och andra förmågor eleven redan har och beakta dessa i utformandet av den
individuella studieplanen. Kartläggningen ska göras skyndsamt så att eleven efter
inskrivning på språkintroduktion snabbt får en väl anpassad studieplan.
Om eleven kommer från en av kommunens grundskolor sker en överlämning därifrån till
språkintroduktion via specialpedagog och programledare i gymnasieskolan.
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Innehåll
Språkintroduktion utgår från de pedagogiska intentionerna i Skolverkets
bedömningsmaterial ”Bygga svenska”. Stor vikt läggs vid att studera svenska genom
andra ämnen för att språkinlärningen ska bli så effektiv som möjligt. Inriktningen ska
innehålla grundskoleämnet svenska eller svenska som andraspråk. Utbildningen kan
innehålla andra grundskoleämnen som eleven saknar, gymnasiekurser, praktik eller
andra för eleven gynnsamma och motivationshöjande insatser. Språkintroduktionen kan
kombineras med SFI vid Campus Alingsås. Upplägget är flexibelt och utgår från
individens behov.
Organisation
Hög lärartäthet och studiehandledning på såväl svenska som elevens modersmål ingår
i organiserandet av verksamheten. Elevstödjare som utgör strukturstöd och vägleder i
anslutning till undervisningen är en viktig del i elevernas vardag. Utbildningen bedrivs i
en omfattning som motsvarar heltidsstudier med möjlighet till anpassningar för varje
enskild elev. Vid Alströmergymnasiet är målet att varje elev har en studieplan vilken
innefattar minst 25 timmar undervisning eller andra gynnsamma insatser i veckan.
Utbildningens uppföljning
Vid det individuella utvecklingssamtalet följs utbildningen upp. Om målen i den
individuella studieplanen är uppfyllda alternativt elevens mål framåt möjliggör det, kan
det bli aktuellt för eleven att gå över till ett annat introduktionsprogram, nationellt
gymnasieprogram eller annan utbildning.

Bilaga 3
Plan inriktning Yrkesintroduktion (IMY)

Syfte och behörighet
Yrkesintroduktion är öppen för ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs
för ett nationellt yrkesprogram. Om huvudmannen bedömer att det i enskilt fall
föreligger synnerliga skäl kan även behörig elev antas till programmet. Likaså kan
elever från grundsärskolan ta del av utbildningen om huvudmannen bedömer att de har
förutsättningar att klara studierna.
Utbildningen syftar till att eleven ska kunna antas till det nationella yrkesprogrammet
alternativt bli redo för att etablera sig på arbetsmarknaden.
Längd
Utbildningens längd kan vara ett till tre år.
Kartläggning
I nära samarbete med överlämnande grundskola kartläggs kommande elevers behov
utifrån tidigare kartläggning och bedömning samt elevens personliga målsättning och
7
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val. Mottagandet kan även innefatta besök av elev och vårdnadshavare som en
förberedelse inför läsårsstarten vid introduktionsprogrammet. En översyn av vilka
insatser som kan vara gynnsamma för den enskilde ska vara färdigställd senast 15 juni
och ske i samråd med elev, vårdnadshavare, specialpedagog, elevhälsa och studieoch yrkesvägledare.
Genom deltagande i de nationella yrkesprogrammens programråd följer man upp behov
som är aktuella på arbetsmarknaden lokalt. Den kunskapen är användbar i diskussioner
med eleven kring de yrken utbildningen kan leda till i förhållande till behov på den lokala
arbetsmarknaden. Kunskapen bidrar också i arbetet med planering och utveckling av
yrkesintroduktionsprogrammet framåt.
Innehåll
Yrkesintroduktionen ska i huvudsak innehålla yrkesinriktad utbildning. Yrkesintroduktion
får innehålla hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och gymnasiegemensamma
ämnen på gymnasieskolans olika yrkesprogram. Utbildningen kan innehålla
grundskoleämnen som eleven saknar betyg i. Utbildningen ska innehålla praktik eller
APL i olika omfattning. Utbildningen får vara enbart skolförlagd om huvudmannen
bedömer att detta uppenbart bäst gynnar eleven. Studiehandledning på svenska eller
annat språk vid behov samt andra gynnsamma insatser för elevens utveckling kan ingå
i utbildningen.
I elevens individuella studieplan ska klart framgå vilket alternativ som ingår i planen för
den enskilde. Det vill säga om målet är att skrivas över på det nationella programmet
eller om målet är att utbildningen skall leda till anställning inom yrkesområdet.
Organisation
Elever har möjlighet att studera på Yrkesintroduktion mot Alströmergymnasiets alla
yrkesprogam:
 Vård- och omsorgsprogrammet
 Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 Barn- och fritidsprogrammet
 El- och energiprogrammet
 Bygg- och anläggningsprogrammet
 Handels- och administrationsprogrammet
Elever på yrkesintroduktion studerar i stor utsträckning integrerat på de nationella
programmen främst i programgemensamma ämnen. Studiestöd och undervisning i
grundskolans ämnen bedrivs på IM. Mentor på yrkesintroduktion samarbetar tätt med
mentor på det nationella programmet kring eleven.
Upplägget av utbildningen för den enskilde sker när det bedöms lämpligt i samarbete
med vuxenutbildningen vid Campus Alingsås. Delar av eller hela utbildningen kan då
vara förlagd där.
Utbildningen bedrivs i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. Vid
Alströmergymnasiet är målet att varje elev har en studieplan vilken innefattar minst 25
timmar undervisning eller andra gynnsamma insatser i veckan.
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Utbildningens uppföljning
Vid det individuella utvecklingssamtalet följs utbildningen upp. Om målen i den
individuella studieplanen är uppfyllda alternativt elevens mål framåt möjliggör det, kan
det bli aktuellt för eleven att gå över till det aktuella nationella yrkesprogrammet eller
arbetsmarknaden.
Bilaga 4
Plan inriktning Programinriktat val (IMV)
Syfte och behörighet
Programinriktat val är en inriktning som går att söka för ungdomar som inte är fullt
behöriga till ett visst nationellt gymnasieprogram men har minst sex godkända betyg
från grundskolan där svenska/svenska som andraspråk och matematik eller engelska
utgör två av dessa. Har man godkänt betyg i förutom svenska såväl engelska som
matematik behöver man alltså godkänt betyg i tre ytterligare ämnen. Han man svenska
och ett av ämnena matematik/ engelska behöver man godkänt betyg i ytterligare fyra
grundskoleämnen.
Saknas godkänt betyg i både matematik och engelska är man inte behörig till
inriktningen.
Syftet med utbildningen är att eleven ska studera med tydlig inriktning mot ett visst
nationellt gymnasieprogram så snart det är möjligt ska kunna antas till det nationella
programmet.
Programinriktat val skall avse ett allsidigt urval av de nationella program som anordnas
av kommunen eller kan erbjudas genom samverkan (GR).
Innehåll
Programinriktat val ska innehålla de grundskoleämnen som eleven inte har godkända
betyg i och som krävs för att eleven ska bli behörig till ett nationellt program och kurser i
det nationella program som eleven är inriktad mot. Om eleven följer ett yrkesprogram
ska APL ingå.
Längd
Längden på utbildningen är ett år med möjlighet till förlängning om eleven ännu inte är
behörig till det nationella program studierna är riktade mot.
Organisation
Eleven följer det nationella programmet och studerar även de grundskoleämnen som
saknas inom IM organisationen. Mentor på det nationella programmet och elevens
mentor på IM samarbetar tätt kring elevens utveckling med det gemensamma målet att
eleven så snart det är möjligt skall skrivas över till det nationella programmet.
Utbildningen bedrivs i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. Eleverna har enligt 6
kap. 6 § skollagen, rätt till i genomsnitt minst 23 timmars undervisning i veckan.
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Undervisningstiden får minskas för en elev som begär det om huvudmannen bedömer
att det finns särskilda skäl. Vid Alströmergymnasiet är målet att varje elev har en
studieplan vilken innefattar minst 25 timmar undervisning eller andra gynnsamma
insatser i veckan.
Utbildningens uppföljning
Vid det individuella utvecklingssamtalet följs utbildningen upp. Så snart eleven är
behörig till det nationella program studierna är inriktade mot skall eleven lämna IM och
skrivas in på det aktuella gymnasieprogrammet.

Bilaga 5
Exempel på gynnsamma och motivationshöjande insatser

Exempel på gynnsamma/ motivationshöjande insatser som kan erbjudas i enskild
ungdom/elevs individuella plan framåt:
-

Undervisning ”light” på IM – körkortsteori, omvärldskunskap som övergång
”brygga” till studier igen
Samverkan IM/ KAA

-

Praktikinsatser del av eller hela veckan på extern arbetsplats eller med
placering på AME om det är mer gynnsamt för den enskilde

-

Skuggning på ett nationellt gymnasieprogram, annan utbildning eller på en
arbetsplats Samverkan IM/ KAA

-

Fysiska aktiviteter – exempelvis att vistas ute i skog och mark eller träna
simning IM/ KAA/ Nolhaga Parkbad

-

Att vara rastvärd i grundskolan
Samarbete KAA/ barn- och ungdomsförvaltningen

-

Studiebesök eller besök av andra aktörer i vår verksamhet med olika teman
utifrån ungdomarnas/ elevernas behov
Samverkan KAA/ IM/ Arena elva

-

Nationella samhällsorienteringen genom GR.
3 timmar/vecka i 3 månader, i Göteborg
Särskilda grupper. Bedömning görs i samråd med Integrationsavdelningen.
Integrationsavdelningen

-

SFI Basic med inriktning hantverk 2 timmar/vecka
Samverkan Integrationsavdelningen/SFI/Studiefrämjandet
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-

”Orienteringsprogram”
Lättare samhällsinformation, samtalsgrupper (jämställdhet, heder med mera),
studiebesök, privatekonomi, myndighetskontakter, arbetsmarknad etc.
Samverkan Integrationsavdelningen/ Arbetsmarknadsenheten

-

”Arbetsmarknadsträning”
CV-skrivning, intervjuteknik etc.
Arbetsmarknadsenheten/ IM

-

Praktik/Språkträning (APG)
Arbetsmarknadsenheten

-

DUA-spår

-

Kulturaktiviteter

-

Musikundervisning

-

Coachande individuella samtal. Detta erbjuds i våra verksamhetsdelar beroende
på var ungdomen finns i aktivitet.
IM/ KAA /Integrationsavdelningen/ Arena elva/ Arbetsmarknadsenheten
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Kultur- och utbildningsnämnden

2021.083 KUN

Plan för systematiskt kvalitetsarbete inom skolväsendet
Ärendebeskrivning
Enligt 4 kap. 3 § skollagen (2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på
huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska enligt 4 kap. 5 § inriktas på att de mål som finns för
utbildningen enligt skollag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Om det vid
uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i
verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas, 4 kap. 5 §.
Systematiskt kvalitetsarbete ska även genomföras på skolenhetsnivå, 4 kap. 3 §.
Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och elever.
Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs enligt föreskrifterna.
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan är att säkerställa och ge underlag
för utvecklingsåtgärder för att de nationella målen för utbildningen ska uppnås.
Huvudmannen ansvarar för att det vidtas åtgärder för förändring och förbättring när brister
synliggörs.
Den tidigare Utbildningsnämnden antog Plan systematiskt kvalitetsarbete för gymnasieskola,
gymnasiesärskola och vuxenutbildning 2014-06-10, UN § 35. Utbildningsnämnden
reviderade planen 2018-09-19, UN § 61.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har tagit fram förslag till ny plan för det systematiska kvalitetsarbetet i syfte att
få en än tydligare systematik i arbetet och analysarbetet är i fokus. Planen beskriver den
struktur för det systematiska kvalitetsarbetet som ska tillämpas av både rektor och
huvudman. Analys av måluppfyllelse och resultat sker utifrån vetenskaplig grund och
beprövad erfarenhet vilken syftar till att utveckla utbildningen.
Vidare beskrivs kvalitetsarbete i styrkedjan samt skolchefs, rektors och lärares roll i det
systematiska kvalitetsarbetet. Förslag till Plan för det systematiska kvalitetsarbetet för
gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning bifogas tjänsteskrivelsen.

Planen kompletteras av Årsplanering systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskola och
gymnasiesärskola. Årsplaneringen beskriver aktiviteter inom huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete. Årsplanering revideras årligen i syfte att utveckla utbildningen. Förslag till
Årsplanering för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsår 2021/2022 bifogas
tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
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Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar Plan för det systematiska kvalitetsarbetet för
gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning.
Kultur- och utbildningsnämnden fastställer Årsplanering systematiskt kvalitetsarbete
gymnasieskola och gymnasiesärskola läsår 2021/2022.

Beslutet ska skickas till
Alströmergymnasiet
Campus Alingsås

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-06-04
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Förslag Årsplanering systematiska kvalitetsarbete gymnasieskola och gymnasiesärskola, fastställd av kultur- och utbildningsnämnden 20xx-xx-xx
§ xx

Aktivitet

Syfte

Ansvarig

Övrigt/Dokumentation

När/klart
senast

Återkoppling i styrkedjan

Planering av förbättringsinsatser
och utvecklingsområden på
skolenhetsnivå.

Utifrån föregående läsårs resultat
och analys ska
förbättringsinsatser planeras.
Föregående läsårs
förbättringsinsatser utvärderas
och nya planeras.

Rektor

Planering biläggs i skolenhetens
SKA-rapport (se aktivitet nedan)

Augusti

Planering föregås av dialogdag
mellan rektor och huvudman samt
mellan rektor och arbetslag.

Rektor

Dokumentation av skolenhetens
systematiska kvalitetsarbete
utifrån beslutad struktur:
Beskrivning av genomförandet
av planerade
förbättringsinsatser och
verksamhet, uppföljning av
resultat och måluppfyllelse,
analys och bedömning samt
planering av förbättringsinsatser
nuvarande läsår (se aktivitet
ovan).

SKA-rapport
klar mitten
av
september

Dialog mellan rektor och skolchef
kring SKA-rapport.

Utvecklingsområden och
förbättringsinsatser för läsåret
utifrån läroplansmål, nämndens
mål i budget och analys från
kvalitetsrapport samt dialog med
huvudman och arbetslag/grupp.

Gymnasieskolans skolenheter
dokumenterar det systematiska
kvalitetsarbetet i SKA-rapport
per skolenhet för föregående
läsår. Det systematiska
kvalitetsarbetet genomförs och
dokumenteras enligt struktur
och rutiner i Plan för det
systematiska kvalitetsarbetet,
KUN § xx/2021.

Förbättringsinsatser kan vara
generella för skolformen eller
specifika för enskilt program eller
en viss årskurs eller
kompetensutvecklingsområden
för personal.
Dokumentation av skolenhetens
systematiska kvalitetsarbete.
Skolenhetens SKA-rapport utgör
nulägesbild för huvudmannen till
dennes systematiska
kvalitetsarbete.

Mall för SKA-rapport innehåller
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
1 (7)
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Huvudmannen tar del av SKArapport vid dialogdag oktober

uppföljningsområden som gäller
för samtliga skolenheter och
över tid. Även mål beslutade av
huvudmannen och skolenhetens
egna förbättringsinsatser ska
följas upp och analyseras i SKArapport för att utveckla
utbildning.
Gymnasiesärskolans skolenhet
dokumenterar det systematiska
kvalitetsarbetet i SKA-rapport för
föregående läsår. Det
systematiska kvalitetsarbetet
genomförs och dokumenteras
enligt struktur och rutiner i Plan
för det systematiska
kvalitetsarbetet, KUN § xx/2021.
Mall för SKA-rapport innehåller
uppföljningsområden som gäller
för över tid. Även mål beslutade
av huvudmannen och
skolenhetens egna
förbättringsinsatser ska följas
upp och analyseras i SKArapport för att utveckla
utbildning.
Uppföljning av klagomål
Uppföljning av arbetet mot
diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling.

Dokumentation av skolenhetens
systematiska kvalitetsarbete.

Rektor

Dokumentation av skolenhetens
systematiska kvalitetsarbete
utifrån beslutad struktur:
Beskrivning av genomförandet
av planerade
förbättringsinsatser och
verksamhet, uppföljning av
resultat och måluppfyllelse,
analys och bedömning samt
planering av förbättringsinsatser
nuvarande läsår (se aktivitet
ovan).

SKA-rapport
klar mitten
av
september

Dialog mellan rektor och skolchef
kring SKA-rapport.

Rektor,
skolchef

Sammanställning i gemensam
mall

September

Beslutsärende i nämnden.

Rektor

Skolenheternas arbete
dokumenteras i Plan mot
diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling.
Uppföljning och analys av
resultat av föregående års

Oktober

Skolenheternas dokumenterade
arbete utgör underlag för
huvudmannens analys.
Huvudmannen tar del av
uppföljning i oktober.
Huvudmannen kan besluta om

Skolenhetens SKA-rapport utgör
nulägesbild för huvudmannen till
dennes systematiska
kvalitetsarbete.

Återrapportering av klagomål
inkomna till verksamheten under
perioden 1 april till 30 juni
Huvudmannen följer upp och
analyserar resultat samt beslutar
om åtgärder behöver vidtas.

Skolenhet upprättar plan årligen
där aktiva åtgärder för att
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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Huvudmannen tar del av SKArapport vid dialogdag oktober

motverka diskriminering,
trakasserier och kränkande
behandlingar följs upp och
analyseras samt nya aktiva
åtgärder dokumenteras.
Utifrån skolenheternas
dokumentation följer
huvudmannen upp arbetet och
analyserar resultaten.
Uppföljning måluppfyllelse;
trygghet, studiero och
likabehandling; samt
skolenheternas särskilda fokus
enligt budget.

Dialogmöten rektor / huvudman

Uppföljning av klagomål
Huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete gymnasieskolan.
Dokumentation sker enligt
strukturer och rutiner i Plan för
det systematiska
kvalitetsarbetet, KUN § xx/2021.

arbete samt planering av
insatser ingår.

Uppföljning enligt rektorsgruppens
planering/dagordning. Analys av
indikatorer, trender och avvikelser
som en del i skolenhetens
systematiska kvalitetsarbete.

Att få en samlad bild av
måluppfyllelse och kvalitetsarbete
från föregående år.
Fokus på utvecklingsområden
med anledning av resultatbilden i
relation till kraven på
måluppfyllelse.
Återrapportering av klagomål
inkomna till verksamheten under
perioden 1 juli till 30 september
Dokumentation av huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete.
Föregående läsårs
förbättringsinsatser utvärderas
och nya planeras.

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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Skolchef

Huvudmannens uppföljning,
analys och beslut om åtgärder
dokumenteras i egen
uppföljning.

Rektor och
skolchef

Rektorsgrupp och skolchef tar
fram planering/dagordning för
månadsvis uppföljning inom
ramen för skolenheternas
systematiska kvalitetsarbete.

Rektor och
huvudman
(förstärkt
AU)

Rektor,
skolchef
Skolchef
och
huvudman

Uppföljning dokumenteras i
skolenhetens SKA-rapport.
Utvecklingsområden, behov etc.
som framkommer under
dialogdag dokumenteras i
huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete.
Rektor har dokumenterat i SKArapport.
Sammanställning i gemensam
mall
Dokumentation av
huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete utifrån beslutad
struktur:
Beskrivning av genomförandet
av planerade
förbättringsinsatser och
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insatser som ska genomföras vid
skolenheterna.

Oktober

Oktober

Lärare och rektor följer upp vid
arbetslagsmöten samt inom
rektorsgruppen.
Informationsärende till nämnden
med skolövergripande trend samt
större avvikelser som
huvudmannen behöver ta del av.
Dialog kring resultat från
föregående läsår och det
dokumenterade systematiska
kvalitetsarbetet. Skolenhetens
SKA utgör nulägesbild för
huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete.

Oktober

Beslutsärende i nämnden.

November

Beslutsärende i nämnden.
Skolenhetens SKA-rapport utgör
nulägesbild. Dialogdagar mellan
rektor och huvudman föregår och
följer efter huvudmannens
dokumenterade systematiska

Innehåller uppföljningsområden
som gäller för samtliga
skolenheter. Även
huvudmannens mål och
förbättringsinsatser ska följas
upp och analyseras för att
utveckla utbildning.
Huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete
gymnasiesärskolan.
Dokumentation sker enligt
strukturer och rutiner i Plan för
det systematiska
kvalitetsarbetet, KUN § xx/2021.
Innehåller uppföljningsområden
som gäller för skolformen. Även
huvudmannens mål och
förbättringsinsatser ska följas
upp och analyseras för att
utveckla utbildning.
Uppföljning måluppfyllelse,
frånvaro och skolenheternas
särskilda fokus enligt budget

Uppföljning av klagomål

Förbättringsinsatser kan vara
generella för skolformen eller
specifika för enskilt program eller
en viss årskurs eller
kompetensutvecklingsområden
för personal.
Dokumentation av huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete.

verksamhet, uppföljning av
resultat och måluppfyllelse,
analys och bedömning samt
planering av förbättringsinsatser
nuvarande läsår.

Skolchef
och
huvudman

Dokumentation av
huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete utifrån beslutad
struktur:
Beskrivning av genomförandet
av planerade
förbättringsinsatser och
verksamhet, uppföljning av
resultat och måluppfyllelse,
analys och bedömning samt
planering av förbättringsinsatser
nuvarande läsår.

December

Skolenhetens SKA-rapport utgör
nulägesbild. Dialogdagar mellan
rektor och huvudman föregår och
följer efter huvudmannens
dokumenterade systematiska
kvalitetsarbete.

Rektor,
skolchef

Rektorsgrupp och skolchef tar
fram planering/dagordning för
månadsvis uppföljning inom
ramen för skolenheternas
systematiska kvalitetsarbete.

December

Lärare och rektor följer upp vid
arbetslagsmöten samt inom
rektorsgruppen.

Föregående läsårs
förbättringsinsatser utvärderas
och nya planeras.
Förbättringsinsatser kan vara
generella för skolformen eller
specifika för enskilt program eller
en viss årskurs eller
kompetensutvecklingsområden
för personal.

Uppföljning enligt rektorsgruppens
planering/dagordning. Analys av
indikatorer, trender och avvikelser
som en del i skolenhetens
systematiska kvalitetsarbete.

Återrapportering av klagomål
inkomna till verksamheten under
perioden 1 oktober till 31
december

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

4 (7)

kvalitetsarbete.

Rektor,
skolchef

Uppföljning dokumenteras i
skolenhetens SKA-rapport.
Sammanställning i gemensam
mall
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Februari

Informationsärende till nämnden
med skolövergripande trend samt
större avvikelser som
huvudmannen behöver ta del av.
Beslutsärende i nämnden.

Elevenkät (GR-enkät eller
Skolinspektionens skolenkät)

Elevenkät / attitydundersökning.
Underlag till resultat och analys i
kvalitetsarbetet inom
gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan. Visar på
trend inom undersökt område.

Uppföljning måluppfyllelse,
elevinflytande och delaktighet
samt skolenheternas särskilda
fokus enligt budget

Uppföljning av klagomål
Dialogmöten rektor / huvudman

Uppföljning enligt rektorsgruppens
planering/dagordning. Analys av
indikatorer, trender och avvikelser
som en del i skolenhetens
systematiska kvalitetsarbete.

Återrapportering av klagomål
inkomna till verksamheten under
perioden 1 januari till 31 mars
Att få en samlad bild av
måluppfyllelse och kvalitetsarbete
från pågående läsår.
Fokus på utvecklingsområden
med anledning av resultatbilden i
relation till kraven på
måluppfyllelse.

Rektor,
skolchef
och
huvudman

Rektor,
skolchef

Rektor,
skolchef
Rektor och
huvudman
(förstärkt
AU)

Resultat av enkät dokumenteras
i eget ärende till nämnd samt
används för uppföljning och
analys av skolenhet och
huvudman i respektive
systematiska kvalitetsarbete.

Februari/
mars

Eleverna i åk 2 vid
Alströmergymnasiet genomför
enkät under våren.

Maj

Rektorerna presenterar sektorsvis
för personal.

Rektorsgruppen och skolchef
analyserar trender på
skolövergripandenivå för att vid
resp. skolenhet analysera hur
skolenheten kan möta trend och
avvikelser.
Rektorsgrupp och skolchef tar
fram planering/dagordning för
månadsvis uppföljning inom
ramen för skolenheternas
systematiska kvalitetsarbete.

Maj

Resultat presenteras för elev
klassvis

Juni

Skolchef presenterar enkäten för
nämnden.

Mars

Lärare och rektor följer upp vid
arbetslagsmöten samt inom
rektorsgruppen.

Uppföljning dokumenteras i
skolenhetens SKA-rapport.
Sammanställning i gemensam
mall
Dialog inför skolenheternas
SKA-rapport samt
huvudmannens Planering
systematiska kvalitetsarbete för
kommande läsår.

5 (7)

Maj

Dialog kring resultat från
pågående läsår och
huvudmannens dokumenterade
systematiska kvalitetsarbetet.
Rektor redovisar resultat och
uppföljning för arbetslag i juni.
Huvudmannen planerar
utvecklingsområden och
årsplanering för kommande läsår.

Dialog kring förväntad
måluppfyllelse och resultat inför
skolenhetens SKA-rapport utifrån
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

April

Informationsärende till nämnden
med skolövergripande trend samt
större avvikelser som
huvudmannen behöver ta del av.
Beslutsärende i nämnden.
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läsårets mål och insatser.

Uppföljning av elevhälsoarbete.
-hälsosamtal/hälsobesök
-Förebyggande och
hälsofrämjande insatser
-åtgärdsprogram (antal)
-övergångar mellan skolformer

Utvärdering av studie- och
yrkesvägledning inkl.
programråd
Uppföljning måluppfyllelse,
arbetsliv och framtida studier
samt skolenheternas särskilda
fokus enligt budget

Skapa förutsättningar för
resursfördelning enligt 2:8b
skollagen (budgetberedning)
Elevhälsan ska främst vara
förebyggande och
hälsofrämjande. Elevers
utveckling mot utbildningens mål
ska stödjas. (2:25 SL)

Uppföljning av Plan för SYV enligt
fastställda mål och indikatorer.
Riktlinjer för program- och
yrkesråd följs upp utifrån syfte
med programråd.
Uppföljning enligt rektorsgruppens
planering/dagordning. Analys av
indikatorer, trender och avvikelser
som en del i skolenhetens
systematiska kvalitetsarbete.

Identifierade förbättrings- och
utvecklingsområden kan lyftas till
budgetberedningen.
Rektorer
och
elevhälsochef,
skolchef

Rektor

Rektor,
skolchef

Uppföljning av det övergripande
elevhälsoarbetet under
pågående läsår och
skolövergripande insatser utifrån
analys av utvecklingsområden
inför kommande läsår.
Uppföljning av elevhälsoarbete
vid resp. skolenhet ingår i SKArapport.
Programråd – extern part.

Rektorsgrupp och skolchef tar
fram planering/dagordning för
månadsvis uppföljning inom
ramen för skolenheternas
systematiska kvalitetsarbete.

Maj

Prioriterat område vid
kompetensutvecklingsdag juni

Juni

Beslutsärende i nämnden

Juni

Lärare och rektor följer upp vid
arbetslagsmöten samt inom
rektorsgruppen.

Juni

Informationsärende till nämnden
med skolövergripande trend samt
större avvikelser som
huvudmannen behöver ta del av.
Beslutsärende i nämnden.

Juni

Beslutsärende i nämnden.

Uppföljning dokumenteras i
skolenhetens SKA-rapport.
Utbildningsplan för
introduktionsprogram revideras

Fastställande av Årsplanering
systematiskt kvalitetsarbete

Utbildningsplan för
introduktionsprogrammen ska
beslutas av huvudmannen.
Utbildningsplan revideras årligen
för att följa lagstiftning och
målgruppens behov.
Årsplanering beslutas årligen av
huvudmannen där viktiga moment

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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Rektor IM

Skolchef

Planering revideras för
kommande läsår efter de behov
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Beslutsärende i nämnden

gymnasieskola och
gymnasiesärskola för
kommande läsår

i det systematiska kvalitetsarbetet
anges.

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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som huvudmannen ser utifrån
årets uppföljningar och analyser.
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Plan för det
systematiska
kvalitetsarbetet för
gymnasieskola,
gymnasiesärskola
och kommunal
vuxenutbildning
Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Plan

Gäller för: Kultur- och utbildningsnämnden

Beslutande instans: Kultur- och

Giltighetstid: 2021-08-01

utbildningsnämnden

Revideras senast: 2022-06-30

Datum för beslut: ÅÅÅÅ-MM-DD

Dokumentansvarig: Skolchef

Diarienummer: 2021.083 KUN
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Syfte med det systematiska kvalitetsarbetet
Enligt reglemente är Kultur- och utbildningsnämnden huvudman för den kommunala
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning i Alingsås kommun. Enligt 2
kap. 8 § skollagen (20210:800) ansvarar huvudmannen för att utbildningen genomförs i
enlighet med bestämmelserna i skollagen och de bestämmelser som finns för
utbildningen i andra författningar. Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom
skolväsendet efter elevernas olika förutsättningar och behov, 2 kap. 8 b § skollagen.
Enligt 4 kap. 3 § skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det
systematiska kvalitetsarbetet ska enligt 4 kap. 5 § inriktas på att de mål som finns för
utbildningen enligt skollag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Om det vid
uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i
verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas, 4 kap. 5 §.
Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras, 4 kap. 6 §.
Systematiskt kvalitetsarbete ska även genomföras på skolenhetsnivå, 4 kap. 3 §.
Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, övrig personal och elever.
Rektor ansvarar för att kvalitetsarbetet genomförs enligt föreskrifterna.
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan är att säkerställa och ge
underlag för utvecklingsåtgärder för att de nationella målen för utbildningen ska uppnås.
Huvudmannen ansvarar för att det vidtas åtgärder för förändring och förbättring när
brister synliggörs.
Det systematiska kvalitetsarbetet som genomförs på skolenhetsnivå utgör både
underlag för det egna förbättringsarbetet och nulägesbild för huvudmannens arbete.
Genom denna plan för systematiskt kvalitetsarbete säkerställer huvudmannen för
Alingsås kommuns gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning att det
systematiska kvalitetsarbetet genomförs genom tydlig struktur och fastställda rutiner.
Utöver struktur och rutiner enligt denna plan finns Skolverkets allmänna råd
”Systematisk kvalitetsarbete – för skolväsendet”, 2012.
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Struktur för det systematiska kvalitetsarbetet
Det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas enligt följande struktur:

Följa upp
resultat och
måluppfyllelse

Analysera
och
bedöma
utvecklingsbehov

Genomföra

Planera
förbättringsinsatser

Strukturen används både på skolenhets- och huvudmannanivå. Samtliga faser i det
systematiska kvalitetsarbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Det är kvalitetskrav i skollag, förordning, läroplan och de nationella målen som ska
följas upp. Resultaten som ska följas upp utgörs av vissa fasta nyckeltal samt de
förbättringsinsatser som genomförts. Uppföljningen ger en nulägesbild över
utbildningens kvalitet.
Resultat och måluppfyllelse ska analyseras i syfte att hitta faktorer som påverkat
resultat och måluppfyllelse samt identifiera förbättringsbehov i verksamheten.
Planering av förbättringsinsatser ska innehålla förväntade effekter av insatsen,
beskrivning av resursbehov, ansvarsfördelning, former för utvärdering samt hur
återrapportering av resultat ska ske.
Genomförandet dokumenteras i nästa års dokumentation av det systematiska
kvalitetsarbetet tillsammans med uppföljning och analys.

Rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet
Det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas enligt en årsplanering. I årsplaneringen
ska de olika aktiviteter som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet tydliggöras
tillsammans med information om ansvarig för aktiviteten samt hur dokumentation och
återkoppling i styrkedjan sker. Årsplanering fastställs årligen av huvudmannen årligen
senast 30 juni. Inför beslut om årsplanering ska dialogdag mellan huvudman och
rektorer genomföras där både respektive skolenhet och skolformsövergripande
identifierade förbättringsbehov lyfts.
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Skolenheternas kvalitetsarbete utgör både underlag för det egna förbättringsarbetet och
nulägesbild för huvudmannens arbete. De aktiviteter som anges i årsplanering är de
som ingår i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Aktiviteterna kan även utgöra
en del av skolenheternas arbete och skolenheterna kan även ha andra aktiviteter utöver
de som anges i årsplaneringen. Skolenheternas aktiviteter anges i respektive
skolenhets dokumenterade kvalitetsarbete.

Dialogdagar mellan rektor och huvudman
En viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet är dialog mellan huvudman och
skolenheterna. För detta ska dialogdagar genomföras minst två gånger per år mellan
rektorerna och huvudmannen. Ansvarig för dessa dagar är skolchef i samverkan med
huvudman.
Dialogdag ska genomföras under maj och juni månad med fokus på uppföljning och
utvärdering av resultat och måluppfyllelse inom samtliga tre skolformer. Dialogdagen
ligger till grund för kommande årsplanering av det systematiska kvalitetsarbetet.
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och
elevernas olika förutsättningar och behov, 2 kap. 8 b § skollagen. Rektor och arbetslag
för dialog om resultat och uppföljning i juni. Dialogerna mellan huvudman och rektor
samt lärare och rektor utgör underlag för skolenhetens dokumentation av det
systematiska kvalitetsarbetet (SKA-rapport).
Dialogdag ska genomföras under hösten med fokus på utvecklingsområden med
anledning av resultatbilden i relation till kraven på måluppfyllelse. Dialogdagen utgår
från skolenheternas dokumenterade systematiska kvalitetsarbete (SKA-rapport), vilka
utgör nulägesbild till huvudmannens dokumenterade systematiska kvalitetsarbete.
Utöver dialogdagar sker återkoppling i styrkedjan enligt beslutad årsplanering.

Skolchef
Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de
föreskrifter som gäller för huvudmannens utbildningar följs, 2 kap 8 a § skollagen.
Skolchef leder huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och ansvarar för att
skolenheternas egna systematiska kvalitetsarbete informeras till huvudmannen.

Rektor
Rektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid en skolenhet och ska särskilt
verka för att utbildningens utvecklas, 2 kap 9 § skollagen. Vidare beslutar rektor om sin
enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter
elevernas olika förutsättningar och behov, 2 kap. 10 § skollagen.
Rektor ansvarar för att skolenhetens systematiska kvalitetsarbete genomförs enligt
föreskrifterna.

Lärare
Det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, 4 kap. 4
§ skollagen. Lärarnas roll och delaktighet i framtagandet och uppföljning av det
systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras.
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Regiongemensam
elevenkät 2021, GR-enkät
6
2021.180 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-31
Dennis Pavlovic
0322-616493
2021.180 KUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Göteborgsregionens regiongemensamma elevenkät 2021
Ärendebeskrivning
Sedan 2011 genomförs GR-gemensamma enkäter till elever i grund- och gymnasieskolor.
2017 genomfördes för första gången en enkät vars frågor grundar sig på och är likalydande
som den elevenkät som Statens skolinspektion genomför vartannat år. Syftet med enkäten
är att få ett konkret underlag för hur elever uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.
Deltagande kommuner i den gymnasiegemensamma enkäten 2021 var Alingsås, Ale,
Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Undersökningen genomfördes
mellan 22 februari och 26 mars. Utfallet av GR- enkäten 2021 jämförs med 2019 resultat
förutom gymnasiesärskolan vars elever genomförde GR- enkäten även 2020. Förvaltningen
valde att inte genomföra GR- enkäten 2020 på resterande program då den i stora delar
innehåller liknande frågebatteri som Skolinspektionen använde vid sin tillsyn.
Förvaltningens yttrande
GR-enkäten är en del av skolformernas systematiska kvalitetsarbete och resultatet används
som en del i skolans nylägesanalys, uppföljning och planering i den årliga
verksamhetsuppföljningen (UN § 35/2014). Resultaten kommer att analyseras på program-,
sektors- samt verksamhetsnivå. Enkätresultatet presenteras för Kultur- och
utbildningsnämnden vid sammanträdet juni 2021 och kommer även att diskuteras under ett
dialogmöte med nämnden under hösten i syfte att se över de åtgärder som krävs för kvalitet
och ökad måluppfyllelse.
Gymnasieskolan år 2
288 elever av 364 möjliga i årskurs två har svarat på enkäten, vilket utgör en svarsfrekvens
om 79 % (jmf 2019 87,8%). Årets svarsfrekvens kan vara påverkad av lägre närvaro på
skolorna i samband med covid-19. 51 % av de svarande var flickor, 45 % pojkar och 3 %
annat/vill ej ange. Alströmergymnasiets genomsnittliga indexvärde har förbättrats på 11 av
16 områden, 1 av 16 har samma utfall och 4 av 16 har ett lägre utfall. Skolans fokus senaste
åren på förebyggande insatser i arbetet mot kränkande behandling och elevhälsa har
resulterat i högre indexvärden inom områdena. Det sammanlagda indexvärdet för elevernas
nöjdhet uppgår till 77 (jmf 2019, 74 av totalt 100). Vilket är högre än snittet i
Göteborgsregionen som uppgår till 75. Det finns skillnader i resultaten mellan olika sektorer
och program. Respektive rektor analyserar resultaten för respektive verksamhet som ett av
underlagen i det systematiska kvalitetsarbetet. Indexvärde för respektive frågeområde per
kön är en aspekt som kommer granskas. Dessutom kommer ett gemensamt fokusområde
väljas och prioriteras under nästa läsårs fortbildningsdagar.
Gymnasiesärskolan
På gymnasiesärskolan uppgår svarsfrekvensen till 79 % (jmf 2019 46,4). 38 % av de
svarande var flickor, 62 % pojkar. Alströmergymnasiets genomsnittliga indexvärde har
förbättrats på 5 av 7 områden, 2 av 7 har ett något lägre utfall. I resultatet framgår bland
annat att eleverna på gymnasiesärskolan upplever högre nöjdhet inom alla områden i
jämförelse med index snittet inom Göteborgsregionen. Rektor analyserar resultaten som ett
av underlagen i det systematiska kvalitetsarbetet. Indexvärde för respektive frågeområde per
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kön är en aspekt som kommer granskas. Dessutom kommer ett fokusområde väljas och
prioriteras under nästa läsårs fortbildningsdagar.

Ekonomisk bedömning
Ej tillämpligt i detta ärende.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden tar del av elevenkätens resultat och lägger informationen till
handlingarna.

Beslutet ska skickas till
Skolledning, verksamhet utbildning

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Dennis Pavlovic
Verksamhetschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-06-02
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Svar på motion om
inrättande av arbetslag med
fokus på naturvård och
friluftsliv
7
2021.149 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-25
Anneli Schwartz

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.149 KUN

Svar på motion om inrättande av arbetslag med fokus på
naturvård och friluftsliv
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S) och Björn Wallin Salthammer (S)
lämnade den 9 december 2020 § 175 en motion om inrättande av arbetslag med fokus på
naturvård och friluftsliv. Kommunfullmäktige beslutade att motionen skulle lämnas till
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari §
16 skicka ärendet till kultur- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
Motionärerna anger i sin motion följande:
Åtskilliga kommuner runtom i Sverige har, som en av sina arbetsmarknadsinsatser, inrättat
särskilda arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv. Dessa kommunala arbetslag utgörs
av personer som ingår i olika arbetsmarknadsåtgärder och de arbetar med alltifrån
strandstädning till skogsröjning och underhåll av naturreservat och vandringsleder.
Vidare anger motionärerna att liknande arbetslag tidigare fanns i Alingsås kommun. Man
röjde skog, iordningställde och underhöll kommunala vandringsleder och utförde dessutom
dagsverken för åtskilliga lokala föreningar. Flera av de elljusspår som finns runtom i
kommunen och hundratals av de båtbryggor som ligger utmed Säveån är verk av dessa
kommunala arbetslag.
Leif Hansson (S) m fl anger att arbetsmarknadsåtgärder av detta slag är att föredra framför
många andra och därför bör prioriteras. Ett handlett, varierat och inte minst meningsfullt
arbete utfört tillsammans med andra som ger deltagaren möjlighet att komma tillbaka till
rutiner och utveckla sina egna förmågor och sitt ansvarstagande.
Mot bakgrund av detta föreslår motionärerna att:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig instans i uppdrag att
samordna ett inrättande av kommunala arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämndens Arbetsmarknadsenhet samordnar kommunens
arbetsmarknadsinsatser och har som främsta uppdrag att på olika sätt stötta
kommuninvånare som är arbetslösa till hållbar egen försörjning. Inom ramen för detta
uppdrag erbjuder verksamheten bland annat individer stöd i att hitta praktik eller arbete.
Arbetsmarknadsenheten skapar inte egna arbetstillfällen utan kan utgöra ett stöd för parterna
i processen fram till arbete eller praktik. Det betyder att enheten kan vara en länk mellan
individ och en arbetsgivare. Förvaltningen bedömer exempelvis att arbetsmarknadsinsatsen
extratjänster skulle kunna utgöra en form av insats där ett arbetslag med fokus och friluftsliv
kan inrättas. En extrajtänst är ett jobb hos en arbetsgivare inom välfärden, offentlig, kulturell
eller ideell sektor. Utöver detta finns det andra typer av arbetsmarknadsanställningar som
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företag och civilsamhället kan nyttja. Kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområden ryms
dock inte inom de fokusområden inom naturvård och friluftsliv som motionärerna anger in sin
motion och kan därmed inte skapa extratjänster inom dessa områden. Sammanfattningsvis
gör förvaltningen bedömningen att idén med inrättande av arbetslag inom naturvård och
friluftsliv inte kan tillskapas inom kultur- och utbildningsnämndens regi men kan däremot
samverka kring innehållet och individer med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget anser därmed att
motionen är besvarad.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-06-02
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Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Protokoll
2021-01-20

§ 16 2020.521 KS

Motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv
- Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S), Björn Wallin
Salthammer (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S) m fl lämnar en motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård
och friluftsliv.
Motionärerna föreslår följande:
-Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig instans i uppdrag att
samordna ett inrättande av kommunal arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv.

Beslut
Arbetsutskottets beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
Remiss SBN och KUN

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige
Protokoll
2020-12-09

§ 175 2020.521 KS

Motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv
- Leif Hansson (S), Birgit Börjesson (S), Simon Waern (S), Björn Wallin
Salthammer (S)
Ärendebeskrivning
Leif Hansson (S) m fl lämnar en motion om inrättande av arbetslag med fokus på naturvård
och friluftsliv.
Motionärerna föreslår följande:
-Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig instans i uppdrag att
samordna ett inrättande av kommunal arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv.

Beslut
Kommunfullmäktiges beslut:
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Expedieras till
KS

Utdragsbestyrkande
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Motion till Alingsås kommunfullmäktige om inrättandet av arbetslag med
fokus på naturvård och friluftsliv
Åtskilliga kommuner runtom i Sverige har, som en av sina arbetsmarknadsinsatser, inrättat
särskilda arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv. Dessa kommunala arbetslag utgörs
av personer som ingår i olika arbetsmarknadsåtgärder och de arbetar med alltifrån
strandstädning till skogsröjning och underhåll av naturreservat och vandringsleder.
Meningsfulla och viktiga arbetsinsatser som gör skillnad inte bara för den enskilde utan för
hela lokalsamhället.
Liknande arbetslag fanns tidigare även i Alingsås kommun. Man röjde skog, iordningställde
och underhöll kommunala vandringsleder och utförde dessutom dagsverken för åtskilliga
lokala föreningar. Flera av de elljusspår som finns runtom i kommunen och hundratals av de
båtbryggor som ligger utmed Säveån är verk av dessa kommunala arbetslag.
Vi menar att arbetsmarknadsåtgärder av detta slag är att föredra framför många andra och
därför bör prioriteras. Ett handlett, varierat och inte minst meningsfullt arbete utfört
tillsammans med andra som ger deltagaren möjlighet att komma tillbaka till rutiner och
utveckla sina egna förmågor och sitt ansvarstagande.
Vi föreslår därför att:
-

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen eller annan lämplig instans i uppdrag att
samordna ett inrättande av kommunala arbetslag med fokus på naturvård och friluftsliv.

Den 5 november 2020
Leif Hansson (S)
Birgit Börjesson (S)
Simon Waern (S)
Björn Wallin Salthammer (S)
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Revidering av reglemente
för ungdomsfullmäktige
9
2021.177 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-24
Jenny Almén Linn

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.177 KUN

Revidering av ungdomsfullmäktiges reglemente
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Alingsås kommun beslutade den 25 maj 2011, § 65 om ett
ungdomsfullmäktige i Alingsås, med tillhörande reglemente och organisation. Syftet med
ungdomsfullmäktige var och är att ge ungdomar verktyg och förståelse för att delta i
demokratiska processer. Sedan dessa har reglementet och dokument avseende
ungdomsfullmäktiges organisation reviderats i kommunfullmäktige den 28 mars 2018 § 60.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har huvudansvaret för ungdomsfullmäktige i nära
samarbete med kommunstyrelsen och barn- och ungdomsnämnden.
Det finns ett behov av att revidera reglementet och ungdomsfullmäktiges organisation.
Kultur- och utbildningsnämnden har tillsammans med barn- och ungdomsnämnden mottagit
remiss från kommunledningskontoret med förslag på revidering av reglementet och
organisationen som nämnderna nu ska yttra sig över.

Förvaltningens yttrande
Förvaltningen har i samverkan med ungdomsrådet varit med i framtagandet av förslag till nytt
reglemente och organisation. Förslaget innebär förändringar och de som föreslås innebär
bland annat att:
1. Det blir tydligare vem som ansvarar för olika delar av ungdomsfullmäktige, så som
exempelvis rekrytering av elever på kommunens grundskolor.
2. Det tydliggör att politiker och tjänstemän bör bjudas in eller bjuda in sig själva
kontinuerligt till ungdomsrådet, för att få igång ett samspel mellan dessa instanser.

3. Det läggs till ett ytterligare ungdomsfullmäktige i samband med den utbildningsdag
som hålls i slutet av september, där ungdomsrådet väljs.
4. Det införs ett längre tidsintervall mellan ärendeinlämning och beslut i
ungdomsfullmäktige. Detta så att ärendena ska kunna beredas på ett korrekt sätt.
Sammantaget medför ändringarna att det skapas en tydligare struktur och arbetsordning
för ungdomsfullmäktige, med tydligare kopplingar till övrig förvaltningar och politik, vilket i
sin tur ska leda till en ökad demokrati och medbestämmande för ungdomarna. Med
ändringarna vill man lyfta fram att ungdomsfullmäktige kan utgöra en värdefull
remissinstans för politiker och tjänstepersoner.
Utöver detta anser förvaltningen att det nya reglementet bör träda i kraft från årsskiftet
2021/2022.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser. Hantering av ungdomsfullmäktige
finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Förvaltningens yttrande godkänns och översänds till kommunledningskontoret.

Beslutet ska skickas till
Kommunledningskontoret, kommunstyrelsen.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-06-02
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Reglemente för
ungdomsfullmäktige
Alingsås kommun

Typ av styrdokument: Reglemente

Gäller för: Ungdomsfullmäktige

Beslutande instans:

Giltighetstid: XXXX-XX-XX

Kommunfullmäktige

Revideras senast: XXXX-XX-XX

Datum för beslut: ÅÅÅÅ-MM-DD

Dokumentansvarig: Strateg

Diarienummer: 2021.318 KS
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Ungdomsfullmäktiges uppgifter
Ungdomsfullmäktiges främsta uppgift är att möjliggöra för unga människor i Alingsås
kommun att påverka sin vardag och sin framtid i kort- och långsiktiga frågor.
Ungdomsfullmäktige ska vara en länk mellan politiker och unga människor från årskurs
7 till och med 18 års ålder eller årskurs 3 på gymnasiet. Ungdomsfullmäktige ska ge
unga verktyg att delta och få insikt i demokratiska processer. Detta sker genom möten
med beslutsfattare eller ansvariga tjänstepersoner en gång per månad eller genom
skrivelser.

Ungdomsråd
Ett ungdomsråd väljs av ungdomsfullmäktige vid septembermötet för ett år framåt, med
möjlighet till omval. Syftet med rådet är att förbereda ungdomsfullmäktige samt
beslutsärenden till detta samt genomföra beslut. Rådet ska även träffa förtroendevalda
och vara remissinstans samt företräda ungdomsfullmäktige i frågor som kan uppkomma
från nämnderna mellan ungdomsfullmäktiges ordinarie möten. Ungdomsrådets uppgift
är också att informera nämnderna om frågor som rör beslut som gäller deras
verksamhet, genom skrivelser eller att sammankalla möten.
Ungdomsrådet har tio ledamöter och representeras av tre stycken från G2 (ungdomar
som slutat grundskolan och är upp till 18 år eller går i årskurs 3 på gymnasiet) samt en
elev per skola med 7 – 9 verksamhet. Varje ledamot från årskurs 7 – 9 har en ersättare.
Vid eventuell avsägelse av platsen, blir det omval från den skola som ledamoten
tillhörde.
Ordförande och vice ordförande för ungdomsrådet är samma personer som
ordförande/vice ordförande i ungdomsfullmäktige. Ordförande väljs ur G2-gruppen,
viceordförande kan vara från årskurser nio och uppåt. Sekreterarskapet sköts av
representant i Ungdomsrådet i samarbete med ansvariga tjänsteperson. Ungdomsrådet
har beslutsfattande möte minst 10 gånger per år. Antal arbetsmöten beslutas inom
Ungdomsrådet utifrån behov. Mötena är inte offentliga och sker på fritiden. Protokoll
från Ungdomsrådets beslutsmöten publiceras på kommunens hemsida och skickas till
samtliga nämnder för kännedom. Protokollen ska sparas i digitalt rum.
Ersättare har rätt att närvara.
Ledamöter och ersättare boende utanför tätorten erbjuds hjälp med hemtransport.
En studieresa genomförs en gång per mandatperiod.
Ungdomsrådets presidium ansvarar för att en verksamhetsberättelse över
ungdomsrådets arbete upprättas till varje sammanträde med ungdomsfullmäktige.

Ungdomsfullmäktiges sammansättning
Grupp 1 - Grundskola
Östlyckeskolan

Ordinarie
6

Ersättare
3

Nolhagaskolan

6

3

Sollebrunns skola

6

3
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Gustav Adolfsskolan

6

3

Vittra vid Gerdsken

6

3

Montessoriskolan Globen

6

3

Linnéskolan

1

1

G2 - Gymnasieskola

10

4

Totalt

47

23

Ledamöter och ersättare ska vara folkbokförda eller studera i Alingsås kommun.
Ordförande väljs ur G2 och vice ordförande väljs ur G2 eller årskurs nio på
Ungdomsfullmäktiges sammanträde i september. Omval av ordförande och vice
ordförande kan maximalt ske en gång.
G1, elever i årskurs 7 – 9
I G1 ingår två ordinarie ledamöter och en ersättare per årskurs 7 till 9 och skola
(förutom Linnéskolan som på grund av elevunderlaget har en ordinarie ledamot och en
ersättare). Val sker en gång per år till ungdomsfullmäktiges höstmöte, omval är möjligt.
Respektive skola ansvarar för att genomföra val till ungdomsfullmäktige och se till att
det finns representant i Ungdomsrådet. Valen ska följa den mall som skolornas
kontaktpersoner tagit fram. Skolorna ansvarar själva för att genomföra
kompletteringsval vid behov under året. Rektor ansvarar för att denna process
genomförs.
G2, ungdomar som slutat grundskolan upp till och med 20 år och inskriven i
gymnasieskola
Val till ledamöter och ersättare i G2 sker genom att intresserade ungdomar lämnar en
anmälan till ansvarig tjänsteperson på kultur- och utbildningsförvaltningen eller via
särskilt digitalt formulär. Urval till ledamöter och ersättare görs sedan tillsammans av
alla de som anmält intresse till G2. Kompletteringsval under året görs vid behov.
Skolchef ansvarar för att denna process genomförs.
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Ungdomsfullmäktiges organisation och arbetsformer
Huvudansvaret för ungdomsfullmäktige ligger på kultur- och utbildningsnämnden i nära
samarbete med kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden.
Mötena leds av ungdomsfullmäktiges ordförande i samråd med kommunfullmäktiges
presidium och protokollförs av tjänsteperson vid kommunledningskontoret. Presidier
från kultur- och utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden närvarar.
Möten hålls på samma plats som kommunfullmäktige och sker på dag- och under
skoltid.
Kallelse skickas två veckor innan mötet. Ungdomsfullmäktige sammanträder tre gånger
per år i april, september och i november, där septembermötet enbart innehåller val till
ungdomsrådet och sker i anslutning till utbildningsdagen (se nedan). Beslutsärenden
skickas in via kommunens hemsida senast sex veckor innan kallelse ska skickas ut.
Ungdomsfullmäktiges möten är offentliga.

Utbildning
Barn- och ungdomsförvaltningen och kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar för
att utse lärare som kontaktpersoner på respektive skola, samt genomföra en utbildning
av ungdomsfullmäktiges ledamöter och ersättare före första sammanträdet.
Utbildningen ska innehålla:








Demokratibegreppet
Vad är ungdomsfullmäktige och dess syfte
Mötesstruktur och teknik
Talteknik/retorik
Information om Alingsås kommun som en politisk styrd organisation
Ärendehanteringsprocessen
Hur man förankra frågor och beslut i kommunen och i ungdomsfullmäktige.

Struktur ärendehantering
Ärende kan väckas i alla led i ärendeflödet.
G1
Enskild individ – Klass – Elevråd – Ungdomsråd - Ungdomsfullmäktige
G2
Enskild individ – Enskild representant – G2 – Ungdomsråd – Ungdomsfullmäktige

Typ av frågor som behandlas av ungdomsfullmäktige








Generella skolfrågor
Fritid
Aktiviteter/arrangemang
Trygghet
Internationella kontakter
Frågor till och från nämnder
Material
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Aktivitetsplats

Ansvarsfördelning mellan förvaltningarna
En samordningsgrupp mellan förvaltningarna är en nödvändighet för att arbetet ska
fungera. Det ska på respektive förvaltning som nämns nedan finnas en funktion med
ansvar för ungdomsfullmäktige. Ansvarsfördelning mellan förvaltningarna ska ske enligt
nedan.
Kommunledningskontoret





Registrering
Kallelse
Protokoll
Meddela beslut till berörda

Kultur- och utbildningsförvaltningen







Samordning
Ekonomi
Praktiskt genomförande
Förankring – verkställighet
Ungdomsrådet
G2 Utbildning

Barn- och ungdomsförvaltningen - grundskolorna





Val av representanter till G1
Utbildning (i samarbete med kultur- och utbildningsförvaltningen)
Ärendeskrivning
Samordning av skolrepresentanterna inför ungdomsfullmäktige
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Potatisfestivalen 2021
10
2021.078 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-27
Anneli Schwartz

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.078 KUN

Potatisfestivalen 2021
Ärendebeskrivning
Potatisfestivalen, som har genomförts under 39 år i Alingsås, brukar äga rum under en helg i
juni varje år. 2020-års upplaga av Potatisfestivalen skulle ha genomförts under en helg i juni
och då fira 40 år. Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutade dock under våren 2020 att
skjuta fram den planerade festivalen till augusti till följd av pandemin. Med anledning av den
pågående Covid-19 pandemin beslutade till slut kultur- och utbildningsnämnden (KUN 202006-16 § 56) att helt ställa in förra årets upplaga av Potatisfestivalen.
Pandemin pågår alltjämt och regeringen och Folkhälsomyndigheten har infört restriktioner
och rekommendationer för att komma till rätta med smittspridningen. Mot bakgrund av detta
beslutade kultur- och utbildningsnämnden (KUN § 33 2021-03-17) att inte genomföra årets
publika festival i juni med anledning av riskerna för smittspridning.
Vid samman tillfälle beslutade nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att utreda om
Potatisfestivalen istället kunde genomföras under månadsskiftet augusti/september om
risken för smittspridning vid denna tidpunkt har minskat avsevärt. Ett slutgiltigt beslut om
Potatisfestivalens genomförande i månadsskiftet augusti/september skulle enligt nämndens
beslut fastställas vid nämndens sammanträde den 15 juni.
Förvaltningens yttrande
Smittspridningen i samhället är fortfarande hög. Förvaltningen bedömer därmed att en
Potatisfestival inte heller kan genomföras under månadsskiftet augusti/september och att
årets upplaga av festivalen därmed ska ställas in. De flesta planerade festivalerna runt om i
Sverige har ställts in av samma anledning även om det finns exempel på arrangörer som
väljer att genomföra vissa festivalpunkter digitalt.
Förvaltningen planerar istället för att genomföra Potatisfestival nästa år 2022 och således fira
40-års jubileet då.

Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inga kostnader.
Förslag till beslut
Potatisfestivalen 2021 ställs in och genomförs som planerat 2022.
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Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-06-02
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Lokalförsörjningsplan 2021
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2021.182 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-06-02
Pär Hellsten

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.182 KUN

Lokalförsörjningsplan 2021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i samband med budgeten för år 2008 att anslå medel till
kommunstyrelsen för att kunna påbörja ett strategiskt lokalförsörjningsarbete och upprätta en
samordnad lokalförsörjningsplan för kommunens verksamheter. En lokalförsörjningsplan ska
ge en översikt och vara ett instrument för planering, samordning och effektivisering.
Förvaltningens yttrande
Uppdraget att upprätta en lokalförsörjningsplan omfattar samtliga lokaler där kommunala
verksamheter är hyresgäster och bedriver verksamhet. Kultur- och utbildningsförvaltningens
lokalförsörjningsplan ingår som en del i kommunens lokalförsörjningsplan. Planen beskriver
nuvarande lokalbestånd och en analys av framtida behov har gjorts utifrån en
omvärldsanalys. Detta för att så effektivt som möjligt möta volymökningar och utifrån de
ekonomiska förutsättningar som föreligger.
Lokalförsörjningsplanen revideras årligen och ligger till grund för beslut om utveckling och
förändring gällande lokalförsörjning i kommunen.
Kultur- och utbildningsförvaltningens lokalförsörjningsplan är bilagd tjänsteskrivelsen.

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

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Pär Hellsten
Administrativ chef

Sida 55 av 131

Lokalförsörjningsplan för kultur- och
utbildningsnämnden 2021
Antagen KUN 2021-06-15 § XX

Inledning
Kultur- och utbildningsnämnden består av fyra verksamheter: Utbildning, Integration och
arbetsmarknad, Kultur, turism och evenemang samt Anläggning och fritid. Dessa
verksamheter huserar i tolv olika enheter.
En av nämndens största kostnader utöver personal är lokaler som i största del hyrs av det
kommunala fastighetsbolaget AB Alingsåshem. Alingsåshem och nämndens förvaltning för
kontinuerligt en dialog i syfte att klargöra behov och förväntningar på upprustning, renovering
och bibehålla en hög kvalitet på de förhyrda lokalerna. Detta sker i ärendeavstämningsmöten
och i övriga samverkansformer.
Under flera år har investeringar genomförts i nämndens lokaler och verksamheter såsom
renoveringar och tillbyggnader av Alströmergymnasiet klassrum och övriga delar, Campus
Alingsås, Kulturhuset, Nolhagas sporthallar, Palladium samt Nolhaga Parkbad.
Lokalförsörjningsplanens syfte är att kunna utgöra ett verktyg för planering av framtida behov
gällande platser och lokaler, underlätta förändringar av lokalbeståndet i tid och
kunna bedöma framtida investeringsbehov och nämndens samlade
lokalkostnader utifrån verksamheternas behov. Detta arbete ska utföras i relation till budget
och mål.
Samtliga nämnders lokalförsörjningsplaner i kommunen bildar utgångspunkt för kommunens
övergripande lokalförsörjningsplan, vilken syftar till att ge en översikt av kommunens
planerade och beslutade lokalprojekt, objektslista. Objektslistan ger underlag för kommunens
budgetberedning. Lokalförsörjningsplanen utgör också ett viktigt verktyg i kommunens
övergripande planprocess.

Nulägesbeskrivning per verksamhetsområde
Kultur- och utbildningsförvaltningen är indelad i fyra verksamhetsområden. Här följer
nulägesbeskrivning av verksamheternas lokaler.

1
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Verksamhet utbildning
Alströmergymnasiet
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med översyn av lokalerna vid kommunens gymnasium för
att möta verksamhetens behov av moderna lärmiljöer. Det är en fråga kring skolans framtida
attraktivitet, arbetsmiljö samt tillgänglighet och är därmed prioriterad i nämndens budget.
I januari 2021 har ett omfattande renoveringsarbete påbörjats av Alströmerhallen som
beräknas vara färdig i november 2021. Utöver det har en dialog förts med fastighetsägaren
kring en upprustning av det så kallade Språkhuset som inte bedöms hålla den standard som
krävs för att bedriva en ändamålsenlig utbildningsverksamhet. Kultur- och
utbildningsnämnden (KUN § 67/2021) har därför beslutat att godkänna att del av nämndens
investeringsmedel används för att påbörja ett renoveringsarbete under sommaren 2021.
Arbetet med att förbättra Språkhusets standard utifrån elevers och lärares arbetsmiljö
planeras att pågå även under 2022.
El- och energiprogrammet kräver vissa lokalanpassningar för att förbättra elevernas
studiemiljö. För att tillgängliggöra ytterligare lektionssalar kommer därför en omflyttning av
kontorsrum/lärarbågar att genomföras under sommaren 2021.
Från och med höstterminen 2021 kommer KTS (korttidstillsyn), i dagligt tal kallat fritids, för
elever med behov av tillsyn efter skoldagens slut att anordnas i gymnasiesärskolans lokaler.
Det kommer att bedrivas såväl morgonfritids som fritids i direkt anslutning till att elevernas
skoldag slutat. För att säkerställa att såväl gymnasiesärskolans verksamhet som fritids kan
ha verksamhet i gemensamma lokaler behöver en yta, kallad båge, som rymmer både
personalrum och elevrum, byggas om samt förbättras.
Ett konferensrum inom funktionen Mötesplats unga (tidigare Arena 11) kommer att göras om
till en kombinerad lektionssal och konferensrum.
Alströmergymnasiets fasader är i behov av en genomgripande översyn och snar renovering
då den inte signalerar attraktivitet. Fastighetsägaren har meddelat att en fasadrenovering
kan komma att genomföras under sommaren 2021 på de fasader som vetter mot
Rektorsgatan och Teatergatan.
På gymnasiet sker inbrott/annan skadegörelse sällan men under 2021 inträffade detta. Vid
detta inbrott skedde åverkan på kontorsdörrar vilket i sig skapar arbetsmiljöproblem då dessa
behöver bytas/lagas. Med anledning av detta har en dialog initierats med fastighetsägaren
för att se över möjligheten att tillskapa en säkrare arbetsmiljö för personal genom att
införskaffa säkerhetsdörrar/annan utrustning som fungerar som ett skalskydd i de utsatta
delarna.
En pågående förstudie är beställd av kommunledningskontoret kring Alströmerteatern för att
rusta upp lokalen med nya stolar, ytskikt, belysning m.m. Detta i syfte att kunna förlägga
kommunfullmäktiges sammanträde till Alströmerteatern och även nyttja lokalen till andra
evenemang.

2
Sida 57 av 131

Kulturskolan/Esteticum
Ingen prognosticerad förändring av lokalbehov identifierad.
Utbildningens hus
I Utbildningens hus finns Campus Alingsås, verksamhet Integration och arbetsmarknad samt
Alströmergymnasiets restaurang- och livsmedelsprogram.
Under 2021 har ett arbete bedrivits för att komma till beslut om en förstudie gällande
ventilationen i huset som inte upplevs fungera utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Dialog förs
mellan fastighetsägare och förvaltning om ansvarsfördelning kring ventilation och en
beställning av en förstudie är lagd vid ärendehanteringsmötet i juni.
Antal studerande (ca 1000 elever) på Campus Alingsås kommer att vara oförändrat under
2021. En skiss skall tas fram för en verksamhetsförbättring inför att tillskapa ett
Vägledningscentrum och förbättrade elevmottagning samt personalutrymme. Kultur- och
utbildningsnämnden avsätter investeringsmedel för detta ändamål. Campus Alingsås har
även undervisning i form av en plåt- och svetsutbildning placerad i Alströmergymnasiets
lokaler.
Ungdoms- och fritidsverksamheten (från och med 1 augusti 2021 kallat Mötesplats unga)
Mötesplats unga är en funktion för barn och unga som kommer att bedriva verksamhet i flera
av förvaltningens lokaler (Kulturhuset, Actusgården, Alströmergymnasiets lokaler). Viss
anpassning av lokal där Arena 11 idag ligger kan komma att aktualiserats men inte under
2021.
I Sollebrunn hyr förvaltningen lokal av barn- och ungdomsförvaltningen och den delas med
Sollebrunns skola. Samverkan sker även gällande kulturskolans aktiviteter i Sollebrunn.
Kultur, turism och evenemang
Biblioteken
Ingared utökas befolkningsmässigt till följd av nybyggnation i området. Förvaltningen följer
besökstrycket vid biblioteksfilialen i Ingared för att kunna möta invånarna i deras behov av
biblioteksservice. På sikt kan detta innebära att filialens lokaler bör utökas.
I övrigt finns inga prognosticerade förändringar avseende folkbiblioteket i tätorten eller filialen
i Sollebrunn inom en överskådlig tid.
Konsthallen
Inga prognosticerade förändringar kring placering, eller andra lokalmässiga behov gällande
konsthallen inom överskådlig tid.
Museet och föremålsmagasinet
Utöver pågående omgestaltningar av museets entré och bottenvåning för tillgängliggörande
av lokalerna för besökare, finns inga prognosticerade förändringar kring placering av museet.
Föremålsmagasinet finns i Kristineholms industriområde. Där finns alla föremål samlade efter
att ha varit utspridda i olika källarlokaler i kommunen som inte var klimatanpassade eller i
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övrigt kunde skydda föremålen från mögel- och fuktangrepp. Nu finns det tillräckligt med
utrymme och en temperatur- och luftfuktighetsanläggning sörjer för att föremål och fotoarkiv
bevaras intakta. Lokalerna fyller således väl sitt syfte. Byggnadens placering utanför
stadskärnan ur tillgänglighetssynpunkt inte är optimal.
Palladium
Hyreskontraktet med Palladium förlängdes per automatik under 2020 i fem år till utgången av
2025. Förvaltningen ser att lokalen utgår en viktig del i nämndens möjlighet till utbud av
scenkonst.
Turistinformation (tidigare turistbyrå)
Turistinformationen kommer under juni 2021 att flytta från Nolhaga slott till ny central lokal på
Kungsgatan (den så kallade Resia-lokalen). Kommunstyrelsen beslutade (KS § 198/2020)
om hyreskontraktet och säkerställde medel för ombyggnation och hyreskostnader.
Nolhaga slott
Kommunstyrelsen gav dåvarande kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att bedriva
verksamhet i Nolhaga slott under 2019 (KS § 204/2018). Slottet står också till kultur- och
utbildningsnämnden förfogande framöver.
Anläggning och fritid
Nolhaga Parkbad
Förvaltningen arbetar tillsammans med fastighetsägare och byggherre för att åtgärda de
brister som uppkommit i de olika besiktningar av anläggningen som genomförts sedan
anläggningen togs i bruk efter renoveringen. Kommunstyrelsen har godkänt 10-årigt
hyresavtal för Nolhaga Parkbad (KS § 56/2021).
Nolhagahallen
Idrottslokalerna i Nolhagahallen har nyligen renoverats. Nolhagahallen består av en A-, Boch C-hall, kontors- och konferensytor samt en friskvårdsanläggning i bottenplanet som idag
hyrs av Friskis & Svettis.
Idrottsanläggningar
I och med den pågående utbyggnaden av Noltorpsskolan kommer en ny idrottshall att
byggas med fullstora mått med möjligheten att bedriva samtliga inomhusidrotter.
Rekreationsanläggningar
Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunala badplatser där man utför underhåll
av bryggor samt utför vattenprover av badvattnets kvalitet. Sedan 2021 hanterar
samhällsbyggnadsförvaltningen samtliga stränder och skötsel av dem.
Motionsanläggningar
Det finns fungerande motionsspår i alla kommundelar. Ytterligare behov har identifierats av
kultur- och utbildningsnämnden kring boulebanor i och omkring Alingsås tätort. En utredning
kring detta är iscensatt.
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Ishallen
Under 2021 har en förstudie kring en ny ishall startats, återrapportering förväntas under
hösten 2021. Resultatet av förstudien ska innehålla kostnadsanalys och förslag på hyresnivå
för förvaltningen. Potentiellt medför en ny ishall en ökad hyreskostnad för förvaltningen som
behöver beaktas i kommande budgetberedningar.
Spontanaktivitetsanläggningar
Ett behov av olika typer av anläggningar växer stadigt fram där aktiviteter kan bedrivas
spontant utan att behöva förbokas. Ur ett folkhälsoperspektiv behöver det fortlöpande
anläggas olika typer av spontanaktivitetsanläggningar i alla kommundelarna som inbjuder till
ökad rörelse och aktivitet samt blir en trevlig och säker mötesplats. Förvaltningen avser att ta
en aktiv del i den fysiska planeringen av nya bostadsområden (alternativt
ombyggnation/renovering) i syfte att uppmuntra till ytterligare möjliga ytor för
spontanaktivitetsanläggningar. Sedan tidigare finns skateanläggningar och en
parkouranläggning på Savannen och i Sollebrunn som underhålls av förvaltningen. Detta
bedöms i nuläget inte medföra några ökande hyreskostnader för förvaltningen. Ett arbete har
under året initierats att se över en tom och oanvänd gräsyta mellan Alströmergymnasiets
huvudingång och Alströmervallen i syfte att iordningsställa en publik yta innehållandes
diverse spontanidrottsmöjligheter samt trygg umgängesyta. Elev och ungdomsråd är
involverade i framtagande av plan för ytan.
Nolhaga Lantgård
I Nolhagaparken bedrivs Barnens lantgård vilket utgör ett stort besöksmål. De lokaler som
verksamheterna använder hyrs av exploateringsavdelningen.

Integration och arbetsmarknad
Integrationsenheten
Integrationsenheten ansvarar för mottagandet samt bosättning av nyanlända enligt
bosättningslagen1. För att möta lagkravet hyr Kultur- och utbildningsnämnden både enskilda
lägenheter och större fastigheter som vidare hyrs ut i andra hand till nyanlända.

1

lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
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Typ av boende

Kvm

Antal rum/lgh

Avtalet går ut

Lägenhet
Lägenhet
Lägenhet

57
80
70

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

Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare

Lägenhet
Lägenhet

89.9
79

4 r&k
3 r&k

Tillsvidare
Tillsvidare

Lägenhet
Lägenhet
Lägenhet
Lägenhet
Lägenhet

80
67
79
74
70

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

Tillsvidare
2021-05-31
Tillsvidare
Tillsvidare
Tillsvidare
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Större fastighet
Större fastighet
Större lägenhet

369
347
337

10 rum
6 lägenheter
12 rum

2022-08-31
2024-04-01
2022-12-31

Arbetsmarknadsenheten (AME)
Arbetsmarknadsenhetens syfte och uppdrag är att stötta olika målgrupper som är utanför
arbetsmarknaden. Enhetens olika delar bedrivs idag i olika lokaler belägna på olika ställen i
kommunen såsom Actusgården, Utbildningens hus och Nolhaga Parkbad. Inga
prognosticerade förändringar kring placering av AME, eller andra lokalmässiga behov
gällande AME inom överskådlig tid.

Verksamhetslokaler och förhyrda lokaler
Objekt
Hökanäbbet 7 Alströmergymnasiet ink
Esteticum
Konfektasken
Byggprogrammets lokaler
1
Farkosten 11 Utbildningens hus
Nolby 37:6
Actusgården

Årshyra
2020

Yta

19 765 15 780 844

Hyra/m
2

Hyresvärd

798 Alingsåshem

2 000

995 113

498 Alingsåshem

4 697

3 253 200

693 Alingsåshem

726

786 550

1083 Alingsåshem

670

867 583

1 279 Alingsåshem

Lejonet 1

Alingsås museum

Sörhaga 2:4

Nolhalla ishall

3 436

1 983 561

577 Alingsåshem

Sörhaga 2:4

Nolhaga Parkbad

5 664 16 469 741

2908 Alingsåshem

Sörhaga 2:4

Nolhagahallen

4 050

2 365 000

584 Alingsåshem

Sörhaga 2:4

Nolhagahallen, F/S

1 286

1 133 876

882 Alingsåshem

Förmannen 2

Förråd Bolltorp
Alingsås Farkosten 11 (vån
3)

215

85 123

396 Alingsåshem

133

124 306

935 Alingsåshem

i.u

101 582

Alingsåshem

Stadsskogshallen/Matsal/Sk
ola

3 769

5 174 968

1373 Alingsåshem

Östlyckehallen

2 058

1 900 222

923 Alingsåshem

Mötesplats Unga

1 021

735 769

721 Alingsåshem

343

352 648

1028 Alingsåshem

Utbildningens
hus
Utbildningens
hus
Ädellövsskoge
n1
Östlyckeskola
n2
Hökanäbbet 7
Kv Kristina 7

Cafékök (Café Kvarnen)

Kristina 7, Kungsgatan 9

Hjorten 9
Palladium
Skyffeln 2

Föremålsmagasinet

Avtalstid

803

515 848

Alingsås Fastighets
642
AB

1 146

753 768

658

Skyffeln Fastighets
AB

Delas med BOU 50 %
Delas med BOU 50 %

2025-12-31
(uppsägning sker 24
mån innan avtalets
slut)
2024-04-14
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Bandvävaren
5
Sörhaga 2:1
Sörhaga 2:1
Sörhaga 2:1

Alingsås Kulturhus

2 395

4 456 041

Fiskevillan, Djurparken

144

75 372

Nolhaga Lantgård

389

39 660

83

70 848

Turbinhuset
Summa årshyra 2021:

Objektslista
Område
Alströmergymnasiet
Språkhuset

1861 Sparbanken Alingsås

2026-04-30

Exploateringsenheten,
KS
Exploateringsenheten,
102
KS
Exploateringsenheten,
854
KS
523

54 793 59 054 137

Lägesuppdatering, dialog om fortsatt arbete
2021-06-02
KoU önskar en fortsatt dialog om en långsiktig planering av Språkhuset för
att uppnå en god standard på lokalen.
2021-04-15
Alingsåshem inväntar ett prisförslag för att göra en mindre renovering av
lokalen. Troligtvis kan renoveringen vara klar till höstterminen.
Fortsatt diskussion behövs kring det allmänna underhållsbehovet.
2021-02-09
Ökningen av antalet elever gör att gymnasiet behöver nya moderna
lärmiljöer. Språkhuset är i stort behov av nytt ytskikt och
bildsal/keramiksal behöver anpassas. Önskemål från KoU är att lokalerna
är upprustade till höstterminens start 2021.
För att kunna svara på om detta är möjligt behöver Alingsåshem göra en
bedömning på plats, dels för att få en bild av omfattningen av åtgärderna
och dels lokalernas förutsättningar att anpassas enligt KoUs önskemål.

Idrottshallen

2021-04-15
Tidsplanen skjuts fram till novemberlovet p.g.a. åtgärder i konstruktionen
som inte tidigare var känt.
2021-02-09
Just nu pågår rivning i befintliga delar samt gjutning av betongplattan för
tillbyggnationen. Mattan i tillbyggnadsdelen kommer att läggas under
novemberlovet eftersom plattan behöver tid för att torka ut.
Alingsåshem väntar fortfarande på tidsbegränsat bygglov för byggbodarna
som har dragit ut på tiden. Eventuellt kan arbetet få en mindre
tidsförskjutning pga. detta. Om det krävs för att klara inflyttning till
höstterminen kan slipning av golvet i idrottshallen (som är planerat till
sommaren) behöva skjutas fram i tid. Om det blir en tidsförskjutning
återkopplar Alingsåshem detta till KoU.
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Område
Övrigt

Lägesuppdatering, dialog om fortsatt arbete
2021-04-15
Ett önskemål från KoU är att det tas fram en plan för dörrarna på skolan.
Dessa behöver vara mer rustade för att motverka inbrott. Speciellt för
vissa rum på skolan behövs en högre säkerhetsklass på dörrarna.

Utbildningens hus

2021-06-02
KoU kommer göra en beställning av förstudie gällande ny ventilation men
behöver stöd i vad den ska innehålla.
2021-04-15
För att komma tillrätta med problemet med höga temperaturer behövs en
helt annan anläggning. Detta går att ordna men då kommer hyran att
påverkas. Ny kylanläggning och ventilationsanläggning med flexibel
styrning uppskattas kosta ca 8-10 miljoner.
2021-02-09
KoU framför synpunkter på ventilation och temperatur i Utbildningens
hus. Man menar att lokalerna inte klarar en acceptabel inomhusmiljö. Det
blir kallt på vintern och uppåt 28–29 grader under varma dagar på
sommaren.

Ny ishall

Alingsåshem påpekar att det krävs en annan typ av ventilationsanläggning
för att hantera detta men att det inte ingår i gällande hyresavtal.
Alingsåshems tekniker varit på plats och gjort justeringar. Arbete pågår
med att succesivt byta ut termostater för bättre styrning av värmen. En
injustering ska också göras.
2021-06-02
Förstudien är klar och resultatet av den har sammanställts i ett PM som
lämnats över till kommunledningskontoret.
2021-04-15
20 maj redovisar Alingsåshem ett hyresförslag för en ny ishallsanläggning
till kommunledningskontoret. Alingsåshem behöver därefter en ny
beställning på projektering av KS för att kunna gå vidare.
2021-02-09
Arbetet med förstudien löper på enligt plan. Under våren kommer bland
annat en planritning, teknisk beskrivning och kalkyl att tas fram. Beräknad
slutleverans av förstudien är under q2.

Nolhaga Parkbad

2021-06-02
KoU har ett önskemål om att få en tidplan för reparationer för att
förhindra störningar för verksamheten och besökare under
sommarmånaderna. Alingsåshem har omhändertagit frågan.
Projektledare, förvaltare, besiktare och verksamheten kommer ha
regelbundna möten. Projektledare, förvaltare, besiktare och verksamheten
kommer ha regelbundna möten.
2021-04-15
9
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Område

Lägesuppdatering, dialog om fortsatt arbete
KS beslutade 12 april att Kultur- och utbildningsnämnden ges rätt att ingå
ett 10 årigt hyresavtal för Nolhaga Parkbad.
2021-02-09
Hyresavtalet är ännu inte tecknat. Detta ska behandlas av KUN i vecka 8
och därefter ska beslutet tas av KS. KoU ställer frågan om det finns
möjlighet att redogöra för en tidplan när anmärkningar från
garantibesiktningen kan vara åtgärdade. Syftet är som underlag till
nämndens behandling av hyresavtalet.

Prognos och kostnadsutveckling
Kultur- och utbildningsnämnden följer kostnadsutvecklingen för de förhyrda lokalerna
kontinuerligt. Då förvaltningen har de flesta avtal gentemot AB Alingsåshem är
kostnadsutvecklingen förutsägbar genom de indexregleringar som sker årligen. Nämnden
har under de senaste åren tagit investeringsmedel i anspråk för att genomföra vissa
prioriterade renoveringar vilket har medfört att det inte varit hyreshöjande (gäller ej
Alströmerhallen eller Fabriken på Alströmergymnasiet). En ny ishall kommer att medföra en
ökad hyreskostnad som behöver täckas genom höjd budgetram. Gällande förbättrad
ventilation i Utbildningens hus kan hyreskostnad komma att öka.
Enligt befolkningsprognosen från mars 2021 kommer antalet ungdomar i gymnasieålder att
öka med ca 250-300 individer fram till och med 2026 för att sedan hamna i en platåfas fram
till periodens slut 2030. Detta innebär att förvaltningen behöver planera för ett ökat antal
ungdomar inom verksamhet utbildning. Befolkningsprognos följs kontinuerligt för att kunna
anpassa lokalbeståndet utifrån elevunderlaget.

Sammanfattning
De senaste åren har stora investeringar har genomförts i lokalbeståndet då bland annat
Kulturhuset har renoverats samt om- och tillbyggnation av Nolhaga Parkbad har skett. Flera
verksamheter har därmed ändamålsenliga lokaler flera år framöver. Den stora utmaningen
kommer vara att erbjuda ändamålsenliga lokaler på Alströmergymnasiet under kommande år
och förväntade elevökning.
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Revidering av drogpolicy för
Alströmergymnasiet och
gymnasiesärskolan
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-05-28
Katrin Löfqvist

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.299 KUN

Revidering av drogpolicy för Alströmergymnasiet och
gymnasiesärskolan
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden antog Drogpolicy för Alströmergymnasiet och
gymnasiesärskolan den 24 februari 2021, KUN § 4. Drogpolicyn innehåller bland annat en
beskrivning av delar av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som bedrivs.
Den 19 maj beslutade nämnden att säga upp avtal om tjänsteköp av det drogförebyggande
arbetet, KUN § 63. Med anledning av detta beslut behöver antagen drogpolicy revideras.

Förvaltningens yttrande
I den antagna drogpolicyn anges bland annat följande gällande hälsofrämjande och
förebyggande insatser:
”Vårdnadshavares engagemang, stöd och kunskap är viktigt för elevens allsidiga utveckling
och har en förebyggande effekt. I samband med föräldramöte i åk 1 ges information om hur
hem och skola tillsammans kan arbeta för elevens bästa. Föreläsning av kommunens
drogförebyggare anordnas varje år i samband med föräldramöte för åk 1. Resultatet från den
årliga Drogvaneundersökningen presenteras.”
Med anledning av nämndens beslut om att säga upp avtal om tjänsteköp av det
drogförebyggande arbetet föreslår förvaltningen att antagen drogpolicy revideras genom att
ovan angivna stycke i Drogpolicy för Alströmergymnasiet och gymnasiesärskolan anger
följande:
”Vårdnadshavares engagemang, stöd och kunskap är viktigt för elevens allsidiga utveckling
och har en förebyggande effekt. I samband med föräldramöte i åk 1 ska information och
utbildningsinsatser genomföras om hur hem och skola tillsammans kan arbeta för elevens
bästa.”
Förslag till reviderad drogpolicy biläggs denna tjänsteskrivelse.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Revideringen av Drogpolicy för Alströmergymnasiet godkänns.
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Beslutet ska skickas till
Alströmergymnasiet

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Erik Bjruström
Elevhälsochef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-06-02
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Alströmergymnasiet – en drogfri skola
Drogpolicy för Alströmergymnasiet och gymnasiesärskolan
Alströmergymnasiet är en drogfri arbetsplats. Alla elever och personal har rätt till en
trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Användning av droger innebär en risk för den
enskilde eleven men också för andra elever och personal på skolan.
Användning av droger har negativ inverkan på elevens studier och allsidiga utveckling
samt andra elevers studiemiljö. Användande av droger leder till försämrad motivation
och studieresultat vilket begränsar möjligheterna till fortsatta studier och för framtida
yrkesliv. För att ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas med sina studier
verkar skolan aktivt för en drogfri skoltid och skolmiljö samt mot användning av alla
former av droger.

Nolltolerans mot alkohol och droger under skoltid och på skolans område
Skolhuvudmannen är ytterst ansvarig för elevernas arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen.
Rektor ska ur ett arbetsmiljöperspektiv vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga
att elever utsätts för ohälsa eller olycksfall. Detta inbegriper att ingripa och agera om
droger förekommer i skolmiljön. Barn ska enligt barnkonventionen skyddas från
narkotika. Som stöd i arbetet finns denna drogpolicy för Alströmergymnasiet och
gymnasiesärskolan. Drogpolicy för Alströmergymnasiet och gymnasiesärskolan ska
vara känd av elever, vårdnadshavare och personal.
För skolans personal finns dessutom dokumentet ”Rutiner vid drogaktivitet” som
tydliggör en arbetsgång med tydliga ansvarsområden. Policyn och rutinerna utgör ett
stöd för att kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt för att kunna agera
snabbt och rättssäkert vid oro och/eller misstanke om drogaktivitet.

Droger
Alkohol, narkotika och läkemedel är exempel på olika droger. Även hälsofarliga ämnen
som till exempel lim, lösningsmedel och ännu ej narkotikaklassade ämnen anses som
droger. Droganvändning orsakar någon form av rus och kan leda till beroende och
missbruk. Vissa droger ordineras av läkare, men det är icke läkarordinerade läkemedel
som enligt denna policy definieras som droger.

Förbud


Rökning är förbjudet inom skolans område enligt lag (2018:2088) om tobak och
liknande produkter. Med rökning avses rökning av tobak, inhalering efter
förångning eller annan upphettning av tobak, användning av elektroniska
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cigaretter, rökning av örtprodukter för rökning och användning av
njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte
innehåller tobak.
Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller andra droger under skoltid
Det är förbjudet att förvara och inneha alkohol eller andra droger på skolan.
Det är förbjudet att överlåta, sälja eller förmedla droger på skolan.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser
Skolans policy är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet. Elever och
vårdnadshavare informeras om policyn i samband med skolstart.
Hälsosamtal med skolsköterska erbjuds alla elever under sitt första år på
Alströmergymnasiet och gymnasiesärskolan.
Vårdnadshavares engagemang, stöd och kunskap är viktigt för elevens allsidiga
utveckling och har en förebyggande effekt. I samband med föräldramöte i åk 1 ska
information och utbildningsinsatser genomföras om hur hem och skola tillsammans kan
arbeta för elevens bästa.
Skolan har ett bra samarbete med polisen och kommunens fältsekreterare gällande det
främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet. Det kan till exempel handla om att
polis och fältsekreterare besöker klasser för att prata om attityder till droger.
Mentor har ett särskilt ansvar att följa elevens utveckling. Vid oro för elevens utveckling
(det kan handla om mående, måluppfyllelse eller närvaro) anmäler mentor detta till
rektor. Elevhälsoteamet utreder, analyserar och planerar för insatser.
I undervisningen ges utrymme för kunskapssökande, samtal och lärande för att ge
eleverna förutsättningar för att kritiskt kunna värdera och reflektera över information om
droger. Riskerna med användning av snus ska uppmärksammas.
Elev kan alltid vända sig till skolans personal om de har något de vill prata om som rör
droger. Personalen hjälper eleven att komma i kontakt med personer inom skolans
elevhälsa som kan ge råd och stöd.
Samtlig personal på skolan ska vara väl förtrogna med såväl policyn som ”Rutiner vid
drogaktivitet”. Nyanställd personal ska introduceras i dokumenten.

Skolans agerande om drogaktivitet misstänks eller konstateras


Rektor sammankallar skyndsamt till ett möte med eleven där en handlingsplan
upprättas. Till detta möte kallas vårdnadshavare om eleven är omyndig.



Vid oro/misstanke om droganvändning tillfrågas eleven att göra ett frivilligt
drogtest.
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Om det finns misstanke om drogaktivitet hos en elev anmäler skolan detta till
Socialtjänsten.



Leder elevens droganvändning till sådant beteende som uppfyller skollagens
kriterier för avstängning eller andra disciplinära åtgärder kan rektor fatta beslut
om detta i enlighet med skollagen 5 kap. En individuell bedömning görs av
rektor i varje enskilt fall.



Vid misstanke om innehav, försäljning eller om eleven är under synbarlig
påverkan av droger görs en polisanmälan och polis tillkallas vid behov.

Ytterligare information om hur skolan agerar vid oro och misstanke om drogaktivitet
finns att ta del av i dokumentet “Rutiner vid oro och misstanke om drogaktivitet”. För
Alströmergymnasiets rektorer och elevhälsopersonal finns ytterligare stödmaterial.
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Kultur- och utbildningsnämnden
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Revidering av dokumenthanteringsplan
Ärendebeskrivning
Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) bildas en myndighets arkiv av allmänna handlingarn från
myndigheternas verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 12 §
tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som myndigheten beslutar ska tas om hand för
arkivering.
Enligt Alingsås kommuns arkivreglemente § 6 (KF 2020-05-27 § 51) ska varje nämnd
(myndighet) upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar
och hur dessa ska hanteras. Dokumenthanteringsplanen anger om handlingar ska bevaras
eller gallras och om när de ska överlämnas till arkivmyndigheten (kommunstyrelsen).
Arkivmyndigheten kan besluta om hur generella handlingstyper ska hanteras. Dessa
redovisas i kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.
Den 16 december § 104 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att godkänna en ny
dokumenthanteringsplan för sina verksamheter.

Förvaltningens yttrande
Planen ska gås igenom fortlöpande, minst en gång om året och revideras vid behov. Mot
bakgrund av detta föreslår förvaltningen följande förändringar:
Avsnitt 3.6.2: Samordna praoplatser vid funktionen En väg ut
-

Anmälan från arbetsgivare om mottagande av praoelev, e-tjänst

Avsnitt 3.7: Bosättning och mottagande av nyanlända
-

Bosättningsunderlag från Migrationsverket
Kopia på hyreskontrakt och borgensförbindelse

Avsnitt 3.10.1: Beslut om utdelning av stipendium ur stiftelser inom utbildningsområdet
-

Ansökan om stipendium
Beslut om utdelning
Meddelande till sökande om beviljat stipendium eller ej

Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Revidering av dokumenthanteringsplanen godkänns.
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Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-06-02
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Inledning
Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) bildas en myndighets arkiv av de allmänna
handlingarna från myndigheternas verksamheten och sådana handlingar som avses i 2
kap. 12 § tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som myndigheten beslutar ska tas
om hand för arkivering.
För att förstå en myndighets arkivbildning ska en arkivbeskrivning upprättas, som ger
information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv.
Arkivbeskrivningen har här sammanförts med dokumenthanteringsplanen, som är en
redogörelse för vilka slags allmänna handlingar som finns hos myndigheten och hur
dessa ska hanteras.
Enligt Arkivreglemente i Alingsås kommun, KF 2020-05-27, § 51, ansvarar kultur- och
utbildningsnämnden för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som
framgår av arkivreglementet. Respektive chef på samtliga nivåer i kommunens
myndigheter ansvarar för att verksamhetens handlingar vårdas enligt lagstiftningen och
arkivreglementet. Enligt Arkivrelgementet ska varje nämnd upprätta en
dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar och hur de ska
hanteras. Dokumenthanteringsplanen anger om handlingar ska bevaras eller gallras
eller om när de ska överlämnas till arkivmyndighten (kommunstyrelsen-kommunarkiv).
Arkivmyndigheten kan besluta om hur generella handlingstyper som finns i alla
nämnder ska hanteras. Dessa redovisas i kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.
Dokumenthanteringsplanen ska enligt Akrivregelementet vara processbaserad och utgå
från den gemensamma klassificeringsstrukturen. I kultur- och utbildningsnämndens
dokumenthanteringsplan hanteras endast nämndspecifika handlingstyper och
processer. Planen ska gås igenom fortlöpande, minst en gång om året och revideras
vid behov.

Arkivbeskrivning för kultur- och utbildningsnämnden
Kultur- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga
skolväsendet för barn, ungdom och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning
för vuxna enligt skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar även för uppdragsutbildning
och svenskundervisning för invandrare.
Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för flyktingmottagning och har det
samordnande samt övergripande ansvaret för kommunens integrationsarbete,
bosättning inom gällande lagstiftning och ekonomiskt bistånd för individer inom
etableringslagstiftningen samt utbildning för ensamkommande barn som studerar vid
gymnasiet eller ingår i kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Socialnämnden ansvarar
för bosättning och ekonomiskt bistånd för ensamkommande barn.
Kultur- och utbildningsnämnden är kommunens samordnande och verkställande organ
för kultur- och fritidsverksamhet samt för kulturskola. Nämnden ansvarar även för
kommunens verksamhet inom turism, besöksnäring och evenemang samt är
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arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd där verksamhet
bedrivs inom Arbetsmarknadenheten (AME).
I kultur- och utbildningsnämndens uppgifter ingår bland annat att
 ansvara för information om nämndens verksamhet och ekonomi,
 i samråd med barn- och ungdomsnämnden ansvara för kommunens
biblioteksverksamhet,
 ansvara för verksamheten vid Alingsås museum,
 ansvara för kommunens konsthall,
 ansvara för konstnärlig utsmyckning av kommunens byggnader och inköpa
konstverk till kommunens förvaltningar samt svara för vård och underhåll av
denna konst,
 ansvara för och stödja teater-, musik- och filmverksamhet,
 ansvara för uthyrning av egna lokaler och anläggningar samt fritidsuthyrning av
skolans lokaler,
 samarbeta med samhällsbyggnadsnämnden för att säkerställa en effektiv och
samordnad skötsel av markområden som kommunen förvaltar eller bedriver
verksamhet på,
 ansvara för att ta fram riktlinjer för olika former av stöd och stimulans till alla
föreningar och organisationer som bygger sin verksamhet på en öppen
demokratisk grundsyn, förutom bidrag till föreningar inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet,
 i samarbete med föreningar och organisationer och övriga nämnder arbeta med
förebyggande barn- och ungdomsverksamhet,
 ansvara för kommunens tillståndsgivning enligt spellagen (2018:1138),
 ansvara för kommunens vänortsverksamhet,
 i samverkan med samhällsbyggnadsnämnden följa alla plan-, bygg- och
kulturmiljöfrågor med anknytning till nämndens ansvarsområde,
 medverka i kommunens övergripande utvecklingsarbete,
 ansvara för information om nämndens verksamhet,
 fatta beslut om utdelning ur donationsfonder (stiftelser) inom nämndens
verksamhetsområde,
 ansvara för skötsel av kommunens EU-bad,
 ansvara för den överordnade verksamheten Gräfsnäs slottspark och
Alingsåsparken,
 arbeta med att reformera regelbeståndet inom nämndens verksamhetsområde,
 arbeta med att effektivisera administrationen samt
 arbeta för en utveckling av brukarinflytande.
Under kultur- och utbildningsnämnden lyder kultur- och utbildningsförvaltningen, vilken
är organiserad i fyra verksamheter samt förvaltningsövergripande stab och
ekonomienhet. De fyra verksamheterna är Utbildning, Kultur, turism och evenemang,
Anläggning och fritid samt Integration och arbetsmarknad.

Nämndhistorik
Kultur- och utbildningsnämnden bildades den 1 januari 2019 genom en
sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden. I samband
3
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med sammanslagningen fick den nya nämnden överta Arbetsmarknadsenheten från
socialnämnden. Denna verksamhet tillhörde tidigare den dåvarande
utbildningsnämnden under namnet Arbetslivsavdelningen, vilken överfördes till
socialnämnden under 2005.
Nämndens tidigare arkivbildare
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden bildades 1993 genom en sammanslagning av
Kulturnämnden, Fritidsnämnden och den Kommunala Musikskolan från Skolstyrelsen.
Förvaltningen delades då in i de åtta avdelningarna bibliotek, museum, allmän kultur,
verksamhet, anläggningar, Nolhaga djurpark, turistbyrå och musikskolan. Från 1994
ändrades avdelningsstrukturen och bland annat sköttes turismverksamheten på
entreprenad av Alingsås Futurum ekonomisk föreningen. Därefter har
turistverksamheten övergått till kommunstyrelsen för att från och med 2018 återgå till
kultur- och fritidsnämnden.
Kort om de tidigare nämnderna
Kulturnämnden bildades 1965. Biblioteksutskottet och konstnämnden som då ingick
ombildades 1971 till arbetsutskott respektive konstutskott. Vid
kommunsammanslagningen 1974 överförde Bjärke kommun och Hemsjö
biblioteksstyrelse sina respektive kulturverksamheter till Alingsås kulturnämnd.
Konstinköpsutskottet bildades 1974 men upphörde under 1990.
Den moderna Fritidsnämnden bildades 1974 i samband med
kommunsammanslagningen då Bjärke och Hemsjö kommun sammanlades med
Alingsås kommun. Före 1974 hade det i Alingsås kommun under tiden 1946-1964
funnits en Fritidsnämnd, 1965-1967 en Idrotts- och fritidsstyrelse och 1968-1973 en
Idrotts- och fritidsnämnd. Under perioden 1964-1973 fanns det dessutom en
Parkstyrelse för Alingsås-Parken.
Utbildningsnämnden
Årsskiftet 1992/1993 förändrades nämndorganisationen i Alingsås kommun.
Skolstyrelsen delades i en utbildningsnämnd och en barn- och ungdomsnämnd. Före
1993 hörde gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen till Skolstyrelsen.
Invandrar- och flyktingfrågorna (Invandrarbyrån) samt arbetsbefrämjande åtgärder
tillhörde kommunstyrelsen. Den 1 januari 1993 bildades Utbildningsnämnden med
ansvar för Alströmergymnasiet, Kommunala vuxenutbildningen, Invandrarbyrån samt
Arbetslivsavdelningen.
År 1996 övertog nämnden ansvaret för gymnasiesärskolan från landstinget.
Den 1 januari 1999 sammanfördes utbildningsförvaltningens och barn- och
ungdomsförvaltningens IT-samordning och teknikstöd till en gemensam IT-enhet.
En sammanslagning av Invandrarbyrån och Arbetslivsavdelningen till en
Integrationsavdelning skedde under hösten 2000.
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Den 1 april 2005 fördes ansvaret för Arbetslivsavdelningen över från
Utbildningsnämnden till Socialnämnden.
Våren 2004 startade Campus Alingsås sin verksamhet gällande högskolesatsningarna.
Den 1 januari 2007 fördes utbildningsförvaltningens IT-enhet och kommunens centrala
IT-funktion samman till en gemensam IT-funktion inom kommunledningskontoret.
Kompetenscentrum med bland annat vuxnas lärande och vägledning samlades i
Utbildningens hus efter beslut av utbildningsnämnden i november 2009.
Samgående mellan Farkostens gymnasiesärskola och Alströmergymnasiet beslutas av
utbildningsnämnden i december 2009. Från augusti 2011 är verksamheterna
lokalintegrerade.

Nuvarande organisation och verksamhet
Kultur- och utbildningsnämnden består av 13 ledamöter och nio ersättare. Inom kulturoch utbildningsnämnden finns ett arbetsutskott med fem ledamöter. Arbetsutskottet
bereder de ärenden som är på väg till kultur- och utbildningsnämnden.
Kultur- och utbildningsnämnden har en förvaltning, kultur- och utbildningsförvaltningen.
Underställt förvaltningschefen finns följande avdelningar och enheter:
Stabsavdelning
Ekonomienhet
Verksamhet Utbildning
Verksamhet Kultur, turism och evenemang
Verksamhet Anläggning och fritid
Verksamhet Integration och arbetsmarknad

Sökvägar till kultur- och utbildningsnämndens handlingar
Kultur- och utbildningsnämndens handlingar kan grovt delas upp i sju stora grupper
såsom:
 kanslihandlingar
 ekonomihandlingar
 personalhandlingar
 handlingar upprättade vid utbildningsverksamheten
 handlingar upprättade inom kultur- och turism- och evenemangsverksamheten
 handlingar upprättade inom fritidsverksamhet och föreningbidragsverksamhet
 handlingar upprättade i samband med flytingmottagning och
arbetsmarkandsverksamhet
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Från och med 2009 tillämpas Platina, som är ett ärenderegistreringssystem för
registrering av ärenden och handlingar åt kultur- och utbildningsnämnden. All
information från det gamla diariesystemet, från 1990 och framåt, har konverterats och
lagts in i Platina. Protokoll och diarieförda handlingar förvaras i närarkiv på kultur- och
utbildningsförvaltningen eller i verksamheterna, innan de levereras till kommunarkivet.
Större delen av personalhandlingarna består av personalakter och dessa förvaras i
närarkiv på kommunledningskontorets personalavdelning. Personalakter levereras till
kommunarkivet efter att anställda eller tidigare anställda uppnått pensionsåldern. Bland
ekonomihandlingarna kan nämnas räkenskapshandlingar och verifikationer. Kommunen
införde elektronisk fakturahantering år 2001 och omfattar i princip samtliga fakturor och
interndebiteringar i samtliga verksamheter.

Dokumenthanteringsplan
Dokumenthanteringsplanen antas av kultur- och utbildningsnämnden och gäller för de
olika verksamheterna inom kultur- och utbildningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och kan som sådan verka vägledande för andra
nämnder. Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan är vägledande beträffande
generella dokumenttyper, såsom i hantering av kanslihandlingar, ekonomihandlingar
och personalhandlingar. Se därför kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan
för hantering som rör dessa handlingar.
Dokumenthanteringsplanen revideras fortlöpande och återfinns via diariet och
intranätet.
Dokumenthanteringsplanen redovisar kultur- och utbildningsnämndens handlingar
utifrån processer och en klassificeringsstruktur som är gemensam för Alingsås
kommun. Så gott som samtliga dokumenttyper anges i dokumenthanteringsplanen för
de olika verksamheterna. I planen anges detta som handlingstyper, vilket utgör
kategorier av handlingar som tillkommer genom att en aktivitet genomförs upprepade
gånger. Om en handlingstyp ska sparas eller inte, anges i kolumnen ”Bevaras/Gallras”.
Bevaras innebär att handlingen bevaras för all framtid. Handlingar som ska bevaras ska
överföras till kommunarkivet efter angivet antal år.
Gallras innebär att handlingen utan dröjsmål förstörs under betryggande former. I
samband med att gallring utförs ska protokoll upprättas, vilket överlämnas till
arkivmyndigheten (gallringsprotokoll).
Gallring efter till exempel två år innebär att handlingen kan gallras tidigast två
kalenderår utöver det år handlingen inkom/upprättades. För personakter gäller enligt 12
kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453) att handlingar gallras fem år efter sista
anteckningen i akten genomfördes.
Gallras vid inaktualitet innebär att ansvarig själv gör bedömningen när handlingen ska
förstöras om inte annat framgår av anmärkning.
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IT-system som används
I dokumenthanteringsplanen finns en kolumn som heter ”Förvaras” och i denna anges
förvaringsytan för handlingstyperna. Dessa kan variera och kan finnas både i
papperform och digitalt. Förutom olika verksamhetssystem och
dokumenthanteringssystemet Alfresco anges lagringsytor såsom G: samt H:, vilket
anger filkataloger för digitalt lagrade dokument. Lagring återfinns också i etjänstplattformen Open-E samt avseende diarieföring sker i diariesystemet Platina. I epost- och kalendersystemet Outlook förvaras e-post under kortare tid.
Kultur- och utbildningsnämnden använder verksamhetsspecifika IT-system, dessa
anges i nämndens registerförteckning. Utöver detta används de kommungemensamma
system i Alingsås kommun. Lagring sker i huvudsak i diariesystemet Platina,
filkatalogen G: och dokumenthanteringssystemet Alfresco men även i etjänstplattformen Open-E.
Följande IT-system tillämpas inom kultur- och utbildningsförvaltningen för att lagra eller
hantera allmänna handlingar.
System
Alfresco
Alvis
Arena för lärande

Funktion
Dokumenthanteringssystem
Elevhanteringssystem vuxenutbildningen
Informationsyta för elever och
vårdnadshavare med direktlänkar till
digitala tjänster samt inkastare till etjänster och övrig information.
Lagring av kamerabevakning Kulturhuset
System för elevinformation
gymnasieskola, gymnasiesärskola och
kommunala aktivitetsansvaret
Program för att avels- och
härstammningskontroll av får
Vattenprov Nolhaga Parkbad
Vattenrening vattenprover Nolhaga
Parkbad
Enkätverktyg
Administrera feriearbete
Skapa, lagra och dela information i
pedagogiskt syfte
Informations- och kommunikationskanal
för elev och personal inom gymnasium
och vuxenutbildning
Verksamhetsstöd för uppföljning av
ekonomi, verksamhet och personal
Styrsystem vattenrening Nolhaga
Parkbad
Verktygför de som arbetar i öppen
ungdomsverksamhet, där samlas

Bibliotecha
ELIN

Elitlamm
EQ-drift
EQ Soft
esMaker
Feriebas
Google Workspace
Google Chat, Hangouts och Meet

Hypergene
ICone
KEKS-systemet
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underlag så som exempelvis
besöksstatistik och enkätsvar
Koha
Libkey/ Libki

Bibliotekskatalog
System för register över bibliotekens
publika datorer
Administrera praoplatser
Lönesystem
Dokument- och ärendehanteringssystem
Databas och register för kommunens
konstsamling och arkiv
Elevhanteringssystem gymnasium och
kulturskola
Verksamhetssystem för utbetalning av
försörjningsstöd och journalanteckningar
inom verksamhet Integration och
arbetsmarknad
Elevhälsosystem för dokumentation kring
elevers hälsa och studiegång upprättas
och lagras. Systemet är behörighetsstyrt
med skilda journaler/elevakter för att
upprätthålla sekretess.
Boknings-, bidrags- och
anläggningssystem. Kassasystem och
köp av webbiljetter.
System för närvarohantering elev,
schemaläggning, tjänstefördelning och
lokalbokning inom gymnasium och
vuxenutbildning
Provtagning av vatten vid badplats

Matcha nu
Personec
Platina
Primus
Procapita Education
Procapita IFO

ProReNata

Smartbook

Time-Edit

Webbplatsen Badplatsen

Arkivorganisation
Respektive verksamhetschef är arkivansvarig för hanteringen av allmänna handlingar
inom respektive verksamhet inom kultur- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningschef
är arkivansvarig för hantering av allmänna handlingar vid stabsavdelning och
ekonomienhet.
Varje enhet bör ha minst en person utsedd till arkivredogörare, som har till uppgift att
föra kontakten och ombesörja överlämnande och genomföra gallring av verksamhetens
handlingar, i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Om arkivredogörare ej har
utsetts är enhetschef arkivredogörare.
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Dokumenthanteringsplan
3. Samhällsservice
3.3 Medborgarservice
3.3.2 Vägledning och service
Aktivitet: Hantera medborgarceremonier för nya svenska medborgare
Beskrivning
Enligt Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap 1 § anges bland annat att medborgarskapet grundar sig på
samhörighet. Enligt 29 § samma lag ska alla kommuner bjuda in alla personer till en ceremoni vilka är
folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare.
Handlingstyp

Förvaring
Platina

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
4 år

Utskick/inbjudan och
info
Program för
ceremonin
Lista över nya
medborgare, etiketter
skatteverket

Platina

Bevaras

4 år

Fysisk
utskrift av
etiketer

Gallras vid
inaktualitet

Anmärkning
Samlad mapp på dator,
reproduceras året efter.
Samlad mapp på dator. Skrivs
om och över för resp. år.
Utskrift av etiketter. Etiketter
skickas på breven, beställer en
utskrift av etiketter från
Skatteverket.

3. Samhällsservice
3.5 Tillstånd och tillsyn för näringsliv och föreningar
3.5.4 Tillstånd och kontroll av lotteriverksamhet
Aktivitet: Handlägga och besluta om registreringslotterier
Beskrivning:
Enligt spellagen (2018:1138) kan ideell förening eller registrerat trossamfund efter registrering hos en
kommun få anordna lotteri utan licens under vissa förutsättningar.
Handlingstyp

Förvaring

Bevaras/
Gallras
Gallras efter 5
år

Ansökan om
registrering av
lotterier och ansökan
om tillstånd att ordna
lotterier samt
lotteriredovisningar

Open-E

Redovisningar till
Spelinspektionen

Open-E

Gallras vid
inaktualitet

Beslut om
registrering av
lotterier

Open-E
Platina

Bevaras

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning
Ansökan kan gallras 5 år efter
sista giltighetsdatum.
Redovisningen med bilagor kan
gallras efter 5 år
En registrering kan som längst
beviljas för en femårsperiod
spellag (2018:1138) 6 kap 10 §

4 år
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Diarieförs i Platina

3 Samhällsservice
3.6 Arbetsmarknad och sysselsättning
3.6.1 Stöd för anställningsbarhet och personlig utveckling
Beskrivning
Processen kan inledas med en ansökan om ekonomiskt bistånd där arbetsmarknadsåtgärder kan vara ett
villkor för rätten till bistånd från socialnämnden. Uppdrag inkommer till utförare tillsammans med en
uppdragsbeskrivning, och utifrån det upprättas en genomförandeplan med syfte att hjälpa klienten till egen
försörjning genom praktik, arbetsträning, arbetsförmågebedömning, studier eller liknande aktivitet. När en
aktivitet avslutas görs en slutanteckning och en kartläggning skickas till uppdragsgivaren. När processen
avslutas kan det leda till att ärendet avslutas eller att en ny aktivitet inleds. Processen kan också inledas av
att uppdrag inkommer via Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet eller Integrationsavdelningen.
Kartläggning skickas då till uppdragsgivaren.
Aktivitet: Inskrivning av deltagare i arbetsmarknadenhetens verksamhet
Handlingstyp
Förvaring
Bevaras/
Överförs till
Gallras
kommunarkivet
Beslutsunderlag till
Elektroniskt:
Gallras vid
Arbetsförmedlingen om
Procapita
avslut
godkännande av mottagande
Papper:
av ny deltagare
Arkivskåp
Uppdrag (beslut från
arbetsförmedling/
Aktualiseringsblankett från
Socialnämnden) inkl.
uppdragsbeskrivning

Alfresco

Bilagor uppdrag

Personakt i
arkivskåp

Gallras vid
avslut

Uppstartshandlingar,
Kartläggningsdokument

Elektroniskt:
Procapita

Gallras vid
avslut

Gallras vid
inaktualitet

Papper: 1 ex
Arkivskåp i
pärm, 1 ex
personakt

Papper:
Personakt i
arkivskåp

Anmärkning
1 ex personakt (kopia)
1 ex ekonomisekreterare för
rekviering av medel
(kopia)
1 ex samordnare för
uppföljning (original)
1 ex personakt (kopia)
1 ex
ekonomisekreterare för
rekviering av medel
(kopia)
1 ex samordnare för
uppföljning (original)
t.ex. dokumentation från
försäkringskassan,
Sökande presentation
AF, Sjukintyg
t.ex. CV, personligt brev,
info om körkort och
studiebakgrund,
anhörigs
kontaktuppgifter
Kallelser, genomgång
brandskydd,
deltagarinformation

Samtycke till hävande av
sekretess

Personakt i
arkivskåp

Gallras vid
avslut

Genomförandeplan

Elektroniskt:
Procapita

Gallras efter
5 år

Papper:
Personakt i
arkivskåp
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Genomförandeplan ska
upprättas enligt
socialtjänstlagen

Kartläggningssamtal

Närvarorapport

Placeringsunderlag

Dokumentationsanteckningar

Elektroniskt:
Procapita

Gallras efter
5 år

Papper:
Personakt i
arkivskåp
Elektroniskt:
Procapita

Gallras efter
5 år

Återrapport till
uppdragsgivaren

Papper:
Personakt i
arkivskåp
Elektroniskt:
Procapita

Gallras efter
5 år

Samlad information om
praktikplats och
kontakpersoner

Papper:
Personakt i
arkivskåp
Elektroniskt:
Procapita

Gallras efter
5 år

Papper:
Personakt i
arkivskåp
Aktivitet: Avslut av deltagare i arbetsmarknadenhetens verksamhet
Handlingstyp
Förvaring
Bevaras/
Överförs till
Gallras
kommunarkivet
Kartläggning
Elektroniskt: Gallras efter 5
Procapita
år

Slutanteckning

Avslutningsenkät

Papper:
Personakt i
arkivskåp
Elektroniskt:
Procapita
Papper:
Personakt i
arkivskåp
Arkivskåp

Planering/aktivitetslista
Actusgården

Alfresco,
låst rum
Alfresco,
låst rum

Kartläggningen skickas till
uppdragsgivaren

Gallras efter 5
år

Gallrad vid
inaktualitet

Aktivitet: Administration arbetsmarknadsenheten
Handlingstyp
Förvaring Bevaras/
Gallras
Närvaropärm
Arkivskåp Gallras vid
deltagare Actusgården
inaktualitet
Mall Närvarolista

Anmärkning

Sammanställs
verksamhetsberättelse

Överförs till
kommunarkivet

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Anmärkning
Uppgifter överförs till
närvarorapport
Överförs till akten i procapita
Veckoschema för deltagarna
Uppgifter överförs till
genomförandeplan
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3 Samhällsservice
3.6 Arbetsmarknad och sysselsättning
3.6.2 Samordna insatser för anställningsbarhet och sysselsättning
Beskrivning
Vid Arbetsmarknadsenhetens funktion En väg ut sker samordning av kommunens samtliga praktikplatser och
lönestöd.
Aktivitet: Samordna praoplatser vid funktionen En väg ut
Handlingstyp
Förvaring Bevaras/
Överförs till
Gallras
kommunarkivet
Blankett
Pärm
Gallras vid
platsanmälan från
inaktualitet
arbetsgivare
Anmälan från
e-tjänst
Gallras vid
arbetsgivare om
inaktualitet
mottagande av
praoelever
Blankett prioriterade
Pärm
Gallras vid
elever
inaktualitet
Elevs
intresseanmälan
Sammanställning
kontaktuppgifter
arbetsgivare
Placering av elev

Matcha nu

Information till elev
och arbetsgivare om
prao

Matcha nu

Matcha nu
Matcha nu

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Anmärkning
Gallras när uppgifterna
registrerats i systemet Matcha nu

Gallras när uppgifterna
registrerats i systemet Matcha nu
Gallras manuellt i databasen två
gånger per år

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Automatiskt mail till elev och
arbetsgivare skickas från
systemet

Aktivitet: Samordna lönestödsanställningar vid funktionen En väg ut
Handlingstyp
Förvaring
Bevaras/
Överförs till
Gallras
kommunarkiv
et
Beslut från
Löneenheten
Gallras vid
Arbetsförmedlinge
avslut
n om
kostnadsansvar
lönestödsanställni
ng
Beslut kopia
Sökande
presentation AF
CV och Personligt
brev
Deltagarregister

Arbetsmarknadskoordinat
ors arkivskåp
Arbetsmarknadskoordinat
ors arkivskåp
Alfresco

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Alfresco
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Anmärkning
Se kommunstyrelsens
dokumenthaneringsplan
Kopia hos
ekonomisekreterare
(kultur- och
utbildningsförvaltningen)
gallras vid inaktualitet

De deltagare som är
inskrivna på AME som
En väg ut arbetar med

Aktivitet: Samordna feriearbete/ungdomsjobb vid funktionen En väg ut
Handlingstyp
Förvaring
Bevaras/
Överförs till
Anmärkning
Gallras
kommunarkivet
Platsanmälan till
Pärm
Gallras vid
feriearbete,
inaktualitet
arbetsgivare
Platsansökan till
Arkivskåp
Gallras vid
Feriepraktik, ungdom
inaktualitet
Platsansökan
feriearbete, ungdom
Blankett för
prioriterade
feriearbete
Avtal arbetsgivare
om feriearbetsplats
Bekräftelse blankett

Matcha nu

Överenskommelse
placeringar
Belastningsregister

Arkivskåp

Överenskommelse
handledare
Anställningsavtal
Avtal arbetsgivare
arbetsmiljö

Pärm
Pärm
Arkivskåp

Skickas till
arbetsgivare
Arkivskåp
Arkivskåp
Arkivskåp

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Gallras efter avslutad insats

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Aktivitet: Arbetsgivarkontakter hos funktionen En väg ut
Handlingstyp
Förvaring Bevaras/
Överförs till
Gallras
kommunarkivet
Arbetsgivarlista
Alfresco
Gallras vid
inaktualitet
Placeringsinformation Alfresco
Gallras vid
inaktualitet

Anmärkning

3 Samhällsservice
3.7 Integration
3.7. Integration
Beskrivning
Enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning är en kommun skyldig att
efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen.
Processen inleds av att bosättningsunderlag inkommer från Migrationsverket med ankomstdatum och en
aktualisering öppnas i Procapita. Kommunen har två månader på sig att förbereda boende och att planera för
ankomsten. Ärendet öppnas den dagen personen är på plats i kommunen. Samtidigt skrivs hyresavtal för
bostad. Under etableringsperioden erhåller den nyanlända visst introduktionsstöd och information från
Integrationsavdelningen. Under kontakten förs enklare journalanteckningar i personakt. Ärendet avslutas när
personen inte längre är i etablering eller om personen flyttar till en annan kommun.

Aktivitet: Bosättning och mottagande av nyanlända
Handlingstyp
Förvaring
Bevaras/
Gallras
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Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning

Bosättningsunderlag
från Migrationsverket

Personakt

Gallras 5 år
efter sista
anteckning*

Kopia i arkivskåp

Journalanteckningar

Personakt

*Handlingar rörande
personer födda den 5:e,
15:e eller 25:e i varje
månad ska bevaras
*Handlingar rörande
personer födda den 5:e,
15:e eller 25:e i varje
månad ska bevaras

Gallras 5 år
efter sista
anteckning*

Procapita
Andrahandskontrakt,
inkl. nyckelkvittens,
avsägning av
besittningsskydd och
besiktningskontroll
Borgensförbindelse
med AB
Alingsåshem
Kopia hyreskontrakt
och
borgensförbindelse
Egenproducerats
Informationsmaterial

Arkivskåp

Gallras 1 år
efter
kontraktets
upphörande

Platina

Bevaras

Arkivskåp

Gallras vid
inaktualitet

Integrationsavdelningen

Bevaras

Anmälningslista till
samhällsorientering

Alfresco samt arkivskåp

Gallras vid
avslut

Varningsbrev om
uppsägning av
andrahandskontrakt

Arkivskåp

Uppsägning av
andrahandskontrakt

Arkivskåp

Slutanteckning

Personakt

Gallras 1 år
efter
kontraktets
upphörande
Gallras 1 år
efter
kontraktets
upphörande
Gallras 5 år
efter sista
anteckning*

Procapita
Beslut om att avsluta
ärendet

Inklusive beslut om
bosättning och
anvisningskommun.

Personakt

4 år

4 år

Gallras 5 år
efter sista
anteckning*

Procapita

Aktivitet: Statistik och återsökningar
Handlingstyp
Förvaring Bevaras/
Gallras
Mottagningslista,
Alfresco
Gallras vid
statistik individer
inaktualitet

Överförs till
kommunarkivet

Delegationsbeslut
Inaktuell vid
borgensåtagandets
upphörande
Ex. information om
hyresvärdar,
samhällsinformation
Gäller både i GR:s och
egen regi

*Handlingar rörande
personer födda den 5:e,
15:e eller 25:e i varje
månad ska bevaras
*Handlingar rörande
personer födda den 5:e,
15:e eller 25:e i varje
månad ska bevaras

Anmärkning
Sammanställning över samtliga
mottagna.
Gallras när person avslutas

Återsökningar
Migrationsverket,
flyktingar samt KVOT
Statistik över
hyresgäster

Platina

Bevaras

4 år

Alfresco

Gallras vid
inaktualitet*

Gallras vid efter avtalets
upphörande.
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3. Samhällsservice
3.9 Turism
3.9.1 Främja turism
Aktivitet: bedriva turism- och besöksnäring
Handlingstyp

Förvaring

Statistik
Turistbroschyr

G:
Alfresco
Smartbook
Turistbyrån

Kartor

Turistbyrån

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
4 år

Bevaras
Bevaras

Anmärkning
Statistik ska sammanställas till
årlig verksamhetsberättelse vilken
diarieförs i Platina
Skickas till kommunarkiviet varje
år
Skickas till kommunarkiviet varje
år

3. Samhällsservice
3.9 Turism
3.9.2 Förmedla boende
Aktivitet: förmedla boende till turister
Beskrivning: Kontaktuppgifter till samtliga stugor som finns i kommunen för privatuthyrning finns
dokumenterade i verksamhten.En samlad lista på fastighetsägare med tillhörande kontaktuppgifter på
hemsidan www.vastsverige.com/alingsas samt utskrivet i turistbyrån och verksamhetens övriga publika
lokaler.
Handlingstyp
Förvaring
Bevaras/
Överförs till
Anmärkning
Gallras
kommunarkivet
Förteckning över
G:
Gallras vid
Innehållet ändras ibland då
privatbostäder för
Hemsida
inaktualitet
fastighetsägare säljer eller lägger
uthyrning
ner sin verksamhet, då tas de
bort på samtliga platser.

3. Samhällsservice
3.9 Turism
3.9.3 Turistpaket
Aktivitet: Förmedla hyrcyklar
Beskrivning: Uthyrning av hyrcyklar där hälften av intäkterna går till enheten. Grand Hotell som är
samarbetspartnern dokumenterar antal uthyrda cyklar per månad och förmedlar denna information till
verksamheten. Turistverksamheten dokumenterar statistiken på (G:) och ekonomiavdelningen skickar
fakturaunderlag till Grand Hotell
Handlingstyp

Förvaring

Statistik uthyrda
cyklar

G:

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inaktualitet

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning
Statistik ingår i
verksamhetsberättelse

3. Samhällsservice
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3.9 Turism
3.9.4 Guidning
Aktivitet: Genomföra olika guidningar till turister och besökare
Beskrivning: På hemsidan www.vastsverige.com/alingsas återfinns information om utbud av guidningar i
kommunen med tillhörande pris och kontaktuppgifter. På Nolhaga slott finns en pärm med uppgifter till
samtliga aktuella guider. Detta finns även dokumenterat på (G).
Handlingstyp
Förvaring
Bevaras/
Överförs till
Anmärkning
Gallras
kommunarkivet
Uppgifter om guider
G:
Gallras vid
fysisk pärm inaktualitet
Statistik guidningar
G:
Gallras vid
Statistik finns sedan 2013.
inaktualitet
Statistik ingår i
verksamhetsberättelse
Bokning av
Smartbook Gallras vid
Fikavandring online
inaktualitet
Fikavandring
G:
Gallras vid
bokning över disk.
inaktualitet

3. Samhällsservice
3.9 Turism
3.9.5 Marknadsföring
Aktivitet: Verksamhetssystem och sociala medier
Beskrivning: Avser information och informationskanaler riktade externt till medborgare och övriga. Avser
både digitala och pappersbunden information. Se kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 3.4.1 för
hantering.

3. Samhällsservice
3.10 Stiftelser, fonder och donationer
3.10.1 Stiftelser
Beskrivning
Alingsås kommun förvaltar sex stycken stipendiestiftelser inom utbildningsområdet. Enligt reglemente för
Kultur- och utbildningsnämnden, KF 2019-06-19 § 124, ansvarar nämnden för att fatta beslut om utdelning ur
fonderna inom nämndens verksamhetsområde.
Aktivitet: Beslut om utdelning av stipendium ur stiftelser inom utbildningsområdet
Handlingstyp

Förvarin
g

Bevaras/
Gallras

Information om
utdelningsbart medel
Information externt
om resp. stiftelse

Platina

Bevaras

Hemsida

Gallras vid
inaktualitet

Ansökan om
stipendium
Beslut om utdelning
Meddelande till
sökande om beviljat
stipendium eller ej

Överförs till
kommunarkiv
et
4 år

Arena för
lärande
Närarkiv

Gallras 2 år

Platina
Närarkiv

Bevaras
Gallras 2 år

4 år
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Anmärkning
Information från stiftelseförvaltare
till ansvarig handläggare

Ansökan skickas till
stiftelseförvaltaren vid beslut om
utdelning
Beslut skickas till stiftelseförvaltaren

7. Utbildning
7.1 Gemensam verksamhet
7.1.2 Planera utbildning
Aktivitet: systematiskt kvalitetsarbete
Enligt 4 kap skollagen (2010:800) ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas på både huvudmanna- och
skolenhetsnivå.
Handlingstyp

Förvaring

Överförs till
kommunarkivet

Platina
Platina

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Bevaras

Årsplanering systematisk
kvalitetsarbete
Mall rektors SKA-rapport

Alfresco

Rektors SKA-rapport
Huvudmannens SKArapport/
verksamhetsuppföljning
Resultat GR:s
elevenkät/Skolinspektionens
skolenkät

Platina

Bevaras

4 år

Alfresco

Anmärkning
Skolchef fastställer
årsplanering årligen.

4 år
4 år

7. Utbildning
7.1 Läromedel
7.1.3 Läromedel
Aktivitet: Tillhandahålla egenproducerat läromedel
Drift av Alströmergymnasiets skolbibliotek, se 10.2.1
Handlingstyp

Förvaring

Egenproducerat
läromedel

Närarkiv

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
4 år

Anmärkning

7. Utbildning
7.1 Planera utbildning
7.1.4 Skolskjuts
Aktivitet: skolskjuts
Elever i gymnasiesärskolan har rätt till skolskjuts enligt 18 kap. 30-31 §§ skollagen. För elever i
gymnasieskolan ansvarar kommunen under vissa förutsättningar för kostnad för resor mellan skola och hem
enligt lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.
Handlingstyp

Förvarin
g

Bevaras/
Gallras

Anslutningsbidrag för
resa mellan bostad
och närmaste
busshållsplats

Pärm
elevadmi
nistration
1 år, sen
närarkiv
Open-E

Gallras efter 7
år

Ekonomihandling

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

E-tjänst, gallras efter 1 år.

Ansökan
elevresor/skolkort
Beslut om
elevresor/skolkort

Open-E

Överförs till
kommunarkiv
et

Anmärkning

E-tjänst, gallras efter 1 år.
Delegationsbeslut
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Kvittenslista skolkort
Beslut och underlag
skolskjuts
Översikt av
skolskjutsbehov per
läsår

Pärm
elevadmi
nistration
Pärm
elevadmi
nistration
Pärm
elevadmi
nistration

Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 3
år

Delegationsbeslut

Gallras vid
inaktualitet

Gallras efter läsårets slut

7. Utbildning
7.1. Planera utbildning
7.1.5 Elevsocial verksamhet
Aktivitet: Disciplinära åtgärder
Disciplinära åtgärder regleras i 5 kap. skollagen (2010:800)
Handlingstyp

Förvaring

Ordningsregler

Personalrum
Alfresco
Elevakt i
Prorenata

Utredning
disciplinåtgärd

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
1 år

Bevaras

1 år efter
avslutad
skolgång

Platina
Beslut
disciplinåtgärd

Platina

4 år
Bevaras

4 år

Anmärkning
Skickas till kommunarkiviet varje
år
För elev vid Alströmergymnasiet
förvaras utredning elevakten.
För elever vid Campus förvaras
utredning i Platina.
Kopia av beslut i elevakt för elev
vid Alströmergymnasiet

Aktivitet: Arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
Handlingstyp

Förvaring

Överförs till
kommunarkivet
4 år

Anmärkning

Platina

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Plan mot
diskriminering,
trakasserier och
kränkande
behandling
Anmälan om
diskriminering,
trakasserier eller
kränkande
behandling

Platina

Bevaras

4 år

För elever vid Campus lagras all
dokumentation i Platina.

1 år efter
avslutad
skolgång

För elev vid Alströmergymnasiet
upprättas dnr. i Platina, vilket
skrivs in i elevakten. All
dokumentation lagras i elevakten.
För elever vid Campus lagras all
dokumentation i Platina.

Utredning om
bedömning av
diskriminering,
trakasserier eller
kränkande
behandling

Platina

Beslut om
bedömning av
diskriminering,
trakasserier eller

Platina

Elevakt i
Prorenata
Bevaras

4 år

Elevakt i
Prorenata

1 år efter
avslutad
skolgång
Bevaras

4 år

Elevakt i
Prorenata

Ny plan upprättas sektorsvis inför
varje läsår.

För elev vid Alströmergymnasiet
upprättas dnr. i Platina, vilket
skrivs in i elevakten. All
dokumentation lagras i elevakten.
För elever vid Campus lagras all
dokumentation i Platina.
För elev vid Alströmergymnasiet
upprättas dnr. i Platina, vilket
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kränkande
behandling
Uppföljning och
utvärdering av
åtgärder

Platina

Bevaras

Elevakt i
Prorenata
Beslut om att avsluta
ärende

Platina

Bevaras

1 år efter
avslutad
skolgång
4 år

skrivs in i elevakten. All
dokumentation lagras i elevakten.

1 år efter
avslutad
skolgång

För elev vid Alströmergymnasiet
upprättas dnr. i Platina, vilket
skrivs in i elevakten. All
dokumentation lagras i elevakten.
För elever vid Campus lagras all
dokumentation i Platina.

4 år

Elevakt i
Prorenata

1 år efter
avslutad
skolgång

För elever vid Campus lagras all
dokumentation i Platina.

För elev vid Alströmergymnasiet
upprättas dnr. i Platina, vilket
skrivs in i elevakten. All
dokumentation lagras i elevakten.

7. Utbildning
7.1. Planera utbildning
7.1.7. Studie- och yrkesvägledning
Aktivitet: Huvudmannens styrning av studie- och yrkesvägledningen
Handlingstyp
Förvaring Bevaras/
Överförs till
Gallras
kommunarkivet
Plan för studie- och
Platina
Bevaras
4 år
yrkesvägledning
Deltagarlista
Alfresco
Gallras vi
program- och
inaktualitet
yrkesråd
Kallelser och
Alfresco
Bevaras
5 år
protokoll Programoch yrkesråd,
styrgrupp college

Anmärkning

Aktivitet: Genomföra studie- och yrkesvägledning
Handlingstyp

Förvaring

Informationsmaterial

Arena för
lärande,
Google
Classroom,
Alfresco
Alvis

Dokumentation
vägledningssamtal,
studie- och
yrkesvägledande
aktivitet Campus
Tidsbokning studieoch yrkesvägledare
Campus

Open-E

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inaktualitet

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning
Trycksaker sparas, digital
framställning gallras
Manuell gallring.

Bevaras

Studieplan upprättas ihop med
eleven

Gallras 3 mån
efter avslutat
ärende

7. Utbildning
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7.1. Gemensam verksamhet
7.1.8. Enskild skolverksamhet
Aktivitet: Handlägga ansökan om tilläggsbelopp för elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
enligt skollagen
Handlingstyp
Förvaring Bevaras/
Överförs till
Anmärkning
Gallras
kommunarkivet
Ansökan inkl. bilagor
Platina
Bevaras
4 år
tilläggsbelopp
Beslut tilläggsbelopp
Platina
Bevaras
4 år
Aktivitet: Handlägga remiss från Skolinspektionen i ärende avseende nyetablering eller utökning av
fristående gymnasieskola
Handlingstyp
Förvaring Bevaras/
Överförs till
Anmärkning
Gallras
kommunarkivet
Remiss från
Patina
Bevaras
4 år
Skolinspektionen i
ärende avseende
nyetablering eller
utökning av
fristående
gymnasieskola
Yttrande till
Patina
Bevaras
4 år
skolinspektionen i
ärende avseende
nyetablering eller
utökning av
fristående
gymnasieskola

7. Utbildning
7.6. Gymnasieskola
7.6.1 anta och placera i gymnasieskola
Aktivitet: antagningshandlingar
Handlingstyp
Förvaring
Antagningslistor

Närarkiv

Elevregister

Procapita

Elevområdesprövning

Pärm
elevadministrati
onen
Pärm
elevadministrati
onen
Ekonomiadministrationen

Reglering/överenskommelse
(IM)
Elevförteckning utresande
elever, folkbokförda i
Alingsås kommun
Klasslistor

ELIN
Procapita

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
5 år

Gallras
efter 3 år

Anmärkning
Gallras efter
läsårsavslutning
Alla elever som gått på
skolan under året.
Sorteras i
personnummerordning.
In- och utresande elever,
ansökan

Gallras
efter 3 år
Bevaras

5 år

Bevaras

5 år
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Uppgift om skolkommun
bör finnas med.
Personnummerordning
- ELIN
Alla avgående åk 3-elever
samt de som avslutat sina
studier i förtid. Klasslistor

Antagningsbeslut av elev
under läsår
Individuell studieplan

Underlag från tidigare
utbildningsanordnare
Samverkansavtal för
gymnasieskola eller enskild
elev

Pärm
elevadministrati
onen
Procapita

Bevaras

5 år

Bevaras

5 år

Pärm
elevadministrati
on
Platina

Bevaras

5 år

Bevaras

4 år

Aktivitet: Lärverktyg och elevskåp
Handlingstyp
Förvaring
Förteckning
elevskåp
Överenskommelse
lån av personligt
digitalt lärverktyg
och
datoranvändning
Anmälan skador,
stöld, reparation
digitalt lärverktyg

Alfresco
Open-E

Open-E

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter
3 år

Överförs till
kommunarkivet

Gallras 1 år
efter avslutat
ärende

och individuella
studieplaner. Sorteras
klassvis i
bokstavsordning. Om elev
slutar i förtid sorteras i
personnummerordning.
”Blankett ny elev”
Uppgifter förs in i
procapita.
Utskrift sätts i pärm på
elevadministrationen
klassvis. För elev som
avbryter studier arkiveras
planen på aktuellt år.

Anmärkning

Uppgifter förs över till
verktygsleverantörens
system (LINA eller AAM)

7. Utbildning
7.6. Gymnasieskola
7.6.2 Planera utbildning i gymnasieskola
Aktivitet: Schemaläggning
Handlingstyp

Förvaring

Läsårstider
Alströmergymnasiet
Timplaner

Platina

Informationsmaterial
kurser, ämnen, tillval
och individuellt val
Läsårsplanering,
kalendarium
Schema, klass
Grupplistor/klasslistor
av tillfällig betydelse

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
4 år

Pärm
elevadministration
Pärm
elevadministration

Bevaras

5 år

Bevaras

5 år

Google

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

3 år

TimeEdit
Hos medarbetare

Aktivitet: Kemikalieförteckning
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Anmärkning

Lagras i Alfresco

Handlingstyp

Förvaring

Kemikalieförteckning

Hos kemiansvarig

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inaktualitet

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning
Gallras när ny förteckning
upprättas

7. Utbildning
7.6. Gymnasieskola
7.6.3 Följa upp utbildning i gymnasieskola
Aktivitet: Kommunikation mellan skola och elev
Handlingstyp

Förvaring

Korrespondens med
elev/vårdnadshavare
av kortvarig/tillfällig
betydelse
Kursutvärdering,
besvarad av elev

Resp.
plattform*
esMaker

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inaktualitet

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning
*Korrenspondens kan ske via
olika plattformar, ex. e-post,
telefon, Google Hangouts och
meet.

Gallras vid
inaktualitet

Aktivitet: Psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser
För eleverna i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa enligt 2 kap 25 § skollagen.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan
ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
Eleverna ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att
de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål, 3 kap 2
§ skollagen.
Elevhälsans medicinska del se. 8.2.5
Handlingstyp
Förvaring

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inaktualitet

Överförs till
kommunarkivet

Elevakt i Prorenata

Bevaras

Elevakt i Prorenata

Bevaras

1 år efter
avslutad
skolgång
Bevaras

Elevakt i Prorenata

Bevaras

Bevaras

Elevakt i Prorenata

Bevaras

Bevaras
1 år efter
avslutad
skolgång
1 år efter
avslutad
skolgång

Orosanmälan till
elevhälsa avseende
elevs skolgång/prestation och ev.
behov av stöd från
elevhälsan
Kurators
anteckningar från
samtal med elev
Skolpsykologjournal
inkl. utredning
Anteckningar från
elevhälsoteam
Beställning av
utredning hos
specialpedagog
Pedagogisk
utredning

Elevakt i Prorenata

Elevakt i Prorenata

Bevaras

Åtgärdsprogram inkl.
utredning

Elevakt i Prorenata

Bevaras

Anmärkning
Gallras efter avslutad
utbildning, alternativt 3 år
efter eleven lämnat
utbildningen.
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Skolpsykologjournal,
inkl. underlag

Elevakt i Prorenata

Bevaras

Utredning reducerat
program

Elevakt Prorenata

Bevaras

Beslut reducerat
program
Orosanmälan till
socialtjänsten

Pärm
elevadministrationen
Elevakt i Prorenata

Bevaras
Bevaras

1 år efter
avslutad
skolgång
1 år efter
avslutad
skolgång
5 år
1 år efter
avslutad
skolgång

Aktivitet: Följa upp lärande genom tester och prov (ej nationella prov)
Handlingstyp

Förvaring

Skriftliga tester och
prov, elevlösningar

Lärarrum,
verksamhetssystem
*

Omdömen/underla
g till betygssättning
Rörlig bild för
betygsunderlag
Ljudupptagning för
betygsunderlag
Bedömning APL

Verksamhetssystem
Classroom,
StudyBee
Verksamhetssystem
Classroom,
StudyBee
Elevakt

Bevaras/
Gallras
Gallras efter
avslutad
skolgång

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning
*Dugga, kunskapsmatrisen,
Google, papper på lärares
kontor.

Gallras vid
avslutad
skolgång

Moment kan filmas för
betygsunderlag i vissa
ämnen.

Gallras vid
avslutad
skolgång

Moment kan spelas in för
betygsunderlag i vissa
ämnen.

Bevaras

5 år

Aktivitet: Nationella prov
Handlingstyp

Förvaring

Nationella prov, SV
och SVA

Dugga

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
5 år

Anmärkning
Prov genomförs i Dugga. Prov
mellanlagras i Alfresco.

Alfresco

Nationella prov,
övriga
Nationella prov,
oskrivet exemplar

Dugga
Alfresco
Närarkiv/
Alfresco

Sammanställning över resultat
och provsvar.
Sortering klassvis i
bokstavsordning vid
Alströmergymnasiet.
Prov genomförs i Dugga. Prov
mellanlagras i Alfresco.

Gallras efter 5
år
Bevaras

Överförs ej

1 ex sparas på skolan, resten
förstörs.

Aktivitet: Betygsätta och utvärdera
Handlingstyp

Förvaring

Betygskataloger

Närarkiv

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
5 år
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Anmärkning
Tas fram årsvis efter klass.
Ska vara
pappersdokument enligt
SKOLFS 2001:145

Avgångsbetyg/
slutdokument gällande
examensbetyg/
studiebevis/utdrag ur
betygskatalog
Rättelse av felaktigt
skrivna betyg
Anmälan till prövning

Närarkiv

Bevaras

5 år

Sorterade klassvis i
personnummerordning.

Närarkiv

Bevaras

5 år

Lärare som satt felaktigt
betyg

Närarkiv

Beslut prövning av
betyg

Närarkiv

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

5 år

Resultat prövning med
anteckning om givet
betyg

Närarkiv

Bevaras

5 år

Bevaras tillsammans med
betygskataloger. Samlas
årsvis efter klass.
Har samma betydelse som
betygskatalog.

Omvandling av betyg

Närarkiv

Bevaras

5 år

Gymnasiearbete

Lärarrum; Google
Classroom

Bevaras

5 år

Bevaras tillsammans med
betygskataloger eller
individuella betyget.
Samlas årsvis efter klass.
Avser vid byte av
gymnasieprogram.

7. Utbildning
7.6. Gymnasieskola
7.6.4 Närvaro i gymnasieskola
Aktivitet: Följa närvaro och frånvaro av elev
Handlingstyp
Förvaring Bevaras/
Gallras
Anhöriglista för elev
Procapita Gallras vid
inaktualitet
Närvaroregistrering
Tieto
Gallras vid
education inaktualitet
närvaro
Frånvarorutin för elev Alfresco
Gallras vid
inaktualitet
Frånvarorapport till
Pärm
Gallras efter 5
CSN
kontor
år
Handlingar rörande
Elevakt
Bevaras
indragning/varning
Prorenata
om indragning av
studiestöd
Ansökan och beslut
Hos
Gallras efter
från elev
mentor
avslutad
skolgång

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning

Rutin uppdateras löpande.

1 år efter
avslutad
skolgång

7. Utbildning
7.6. Gymnasieskola
7.6.5. Nationella program
Aktivitet: Byte av kurs och program gymnasieskolan
Handlingstyp
Förvaring
Bevaras/
Gallras
Ansökan/beslut byte av Pärm på
Bevaras
program
elevadministrationen
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Överförs till
kommunarkivet
5 år

Anmärkning

Ansökan/beslut byte av
kurs
Ansökan/beslut om
utökat program

Pärm på
elevadministrationen
Pärm på
elevadministrationen

Bevaras

5 år

Bevaras

5 år

Dispens för engelska 5

Pärm på
elevadministrationen
Pärm på
elevadministration
Pärm på
elevadministrationen
Open-E

Bevaras

5 år

Bevaras

5 år

Bevaras

5 år

Gallras 1 år
efter
avslutad
skolgång
Bevaras

5 år

Ansökan/beslut om
studieuppehåll
Ansökan/beslut om
studieavbrott
Ansökan individuellt
val
Val av
modersmålsundervisni
ng

Pärm på
elevadministrationen

Elev ansöker hos
rektor efter samtal
med mentor

7. Utbildning
7.6. Gymnasieskola
7.6.7. Introduktionsprogram

Hemkommunen är skyldig att erbjuda gymnasieutbildning fram till det första kalenderhalvåret det år
eleven fyller 20 år. Detta gäller utbildning även på introduktionsprogrammen enligt 17 kap 16 §
skollagen (2010:800). Introduktionsprogrammen vänder sig till elever som ännu inte uppnått
behörighet till gymnasieskolans nationella program enligt de behörighetsregler som gäller enligt 16
kap. 29-34 §§ skollagen. I Alingsås kommun är det övergripande målet att varje elev som studerar
på de olika introduktionsprogrammen ska erbjudas rätt utbildningsinsats i rätt tid. Detta innebär en
systematisk uppföljning av varje enskild individs studieplan minst en gång per termin, vilket rektor
tillgodoser samt dokumenterar.
En utbildningsplan för introduktionsprogrammen vid Alströmergymnasiet är fastställd av kultur- och
utbildningsnämnden.
Aktivitet: Upprätta individuell studieplan för elev vid introduktionsprogram
Handlingstyp

Förvaring

Utbildningsplan för
introduktionsprogrammen
vid Alströmergymnasiet
Kartläggning elever
introduktionsprogram

Platina

Individuell studieplan
introduktionsprogram

Specialpe
dagog
och
samordna
nde lärare
Prorenata
Pärm
elevadmin
istration

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
4 år

Gallras vid
inaktualitet

Bevaras

5 år

Procapita
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Anmärkning

7. Utbildning
7.6. Gymnasieskola
7.6.8. Ekonomiskt stöd till elev
Aktivitet: Besluta om inackorderingsbidrag
Handlingstyp

Förvaring

Ansökan
inackorderingsbidrag
Beslut
inackorderingsbidrag

Open-E
Platina

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning

4 år

7. Utbildning
7.7. Gymnasiesärskola
7.7.1 Anta och placera i gymnasiesärskola
Aktivitet: Beslut om mottagande och tillhörighet gymnasiesärskola
Handlingstyp

Förvaring
Elevakt

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
1 år efter
avslutad
skolgång

Underlag inför beslut
om mottagande

Dokumentation av
möten med elev och
ev. vårdnadshavare
Beslut om
mottagande

Elevakt

Bevaras

Elevakt

Bevaras

Utredning om elev i
gymnasiesärskolan
inte tillhör
målgruppen
Beslut om att elev
ska skrivas ut ur
gymnasiesärskolan

Elevakt

Bevaras

1 år efter
avslutad
skolgång
1 år efter
avslutad
skolgång
1 år efter
avslutad
skolgång

Elevakt

Bevaras

1 år efter
avslutad
skolgång

Dokumentation
övergång till
gymnasiet/
vuxenutbildningen

Elevakt

Bevaras

1 år efter
avslutad
skolgång
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Anmärkning
Underlag består av följande
handlingar:
Medgivande till utredning
Pedagogisk bedömning
Psykologisk bedömning
Medicinsk bedömning
socialbedömning

Aktivitet: Anta elev till Alströmergymnasiets gymnasiesärskola
Handlingstyp
Förvaring Bevaras/
Överförs till
Gallras
kommunarkivet
Ansökningshandlingar inkl.
Elevakt
Bevaras
1 år efter
underlag med beslut om
avslutad
mottagande
skolgång
Elevregister/ elevförteckning
nya elever per läsår

Bevaras

4 år

Elevförteckning inresande
elever, folkbokförda i annan
kommun

Pärm
elevadmini
stration
Pärm
elevadmini
stration

Bevaras

4 år

Elevförteckning utresande
elever, folkbokförda i
Alingsås kommun

Pärm
elevadmini
stration

Bevaras

4 år

Klasslistor/ elevförteckning
per klass

Pärm
elevadmini
stration
Elevakt

Bevaras

4 år

Bevaras

Individuell studieplan

Elevakt

Bevaras

Samverkansavtal för
gymnasiesärskola eller
enskild elev

Platina

Bevaras

1 år efter
avslutad
skolgång
1 år efter
avslutad
skolgång
4 år

Antagningsbeslut av elev
under läsåret

Anmärkning

Sorteras i bokstavsordning

Aktivitet: Lärverktyg och elevskåp
Handlingstyp

Förvaring

Förteckning
elevskåp
Överenskommelse
lån av personligt
digitalt lärverktyg
och
datoranvändning
Anmälan skador,
stöld, reparation
digitalt lärverktyg

Alfresco
Open-E

Open-E

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter
3 år

Överförs till
kommunarkivet

Gallras 1 år
efter avslutat
ärende
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Anmärkning

Uppgifter förs över till
verktygsleverantörens
system (LINA eller AAM)

7. Utbildning
7.7. Gymnasiesärskola
7.7.2 Planera utbildning i gymnasiesärskola
Aktivitet: schemaläggning
Handlingstyp
Förvaring
Läsårstider
Alströmergymnasiet
Timplaner
Informationsmaterial
kurser, ämnen,
tillval och individuellt
val
Läsårsplanering,
kalendarium
Schema, klass
Grupplistor/klasslist
or av tillfällig
betydelse

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
4 år

Pärm
elevadministration
Pärm
elevadministration

Bevaras

5 år

Bevaras

5 år

Google

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

3 år

Platina

TimeEdit
Hos medarbetare

Anmärkning

Lagras i Alfresco

7. Utbildning
7.7. Gymnasiesärskola
7.7.3. Följa upp utbildning i gymnasiesärskola
Aktivitet: Kommunikation mellan skola och elev
Handlingstyp
Förvaring Bevaras/
Gallras
Korrespondens med
Resp.
Gallras vid
elev/vårdnadshavare plattform* inaktualitet
av kortvarig/tillfällig
betydelse
Kursutvärdering,
esMaker
Gallras vid
besvarad av elev
inaktualitet

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning
*Korrenspondens kan ske via olika
plattformar, ex. e-post, telefon,
Google Hangouts och meet.

Aktivitet: Uppföljning elevs skolgång i annan kommun
Handlingstyp
Förvaring Bevaras/
Överförs till
Gallras
kommunarkivet
Rapport om elevs
Elevakt
Bevaras
1 år efter
skolgång i annan
avslutad
kommun
skolgång

Anmärkning

Aktivitet: Följa upp lärande genom tester och prov (ej nationella prov)
Handlingstyp

Förvaring

Skriftliga tester och
prov, elevlösningar

Lärarrum,
verksamhetssystem
*
Verksamhetssystem

Rörlig bild för
betygsunderlag

Classroom,
studybee

Bevaras/
Gallras
Gallras efter
avslutad
skolgång
Gallras efter
avslutad
skolgång

Överförs till
kommunarkivet
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Anmärkning
*Dugga, kunskapsmatrisen,
Google, papper på lärares
kontor.
Moment kan filmas för
betygsunderlag i vissa
ämnen.

Ljudupptagning för
betygsunderlag
Bedömning APL

Verksamhetssystem
Classroom,
studybee
Elevakt

Gallras efter
avslutad
skolgång
Bevaras

Moment kan spelas in för
betygsunderlag i vissa
ämnen.
1 år efter
avslutad
skolgång

Aktivitet: Nationella prov
Handlingstyp

Förvaring

Nationella prov, SV
och SVA

Dugga

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
5 år

Anmärkning
Prov genomförs i Dugga. Prov
mellanlagras i Alfresco.

Alfresco

Nationella prov,
övriga
Nationella prov,
oskrivet exemplar

Dugga
Alfresco
Närarkiv/
Alfresco

Sammanställning över resultat och
provsvar.
Sortering klassvis i
bokstavsordning vid
Alströmergymnasiet.
Prov genomförs i Dugga. Prov
mellanlagras i Alfresco.

Gallras efter 5
år
Bevaras

Överförs ej

1 ex sparas på skolan, resten
förstörs.

Aktivitet: Betygsätta och utvärdera
Handlingstyp

Förvaring

Betygskataloger

Avgångsbetyg/
slutdokument gällande
examensbetyg/
studiebevis/utdrag ur
betygskatalog
Gymnasiesärskolebevis

Rättelse av felaktigt
skrivna betyg
Anmälan till prövning
Beslut prövning av
betyg
Resultat prövning med
anteckning om givet
betyg

Närarkiv

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
5 år

Anmärkning

Närarkiv

Bevaras

5 år

Pärm
elevadministration

Bevaras

1 år efter
avslutad
skolgång

Elevakt
Närarkiv

Bevaras

5 år

Lärare som satt felaktigt
betyg

Gallras vid
inaktualitet
Närarkiv

Bevaras

5 år

Närarkiv

Bevaras

5 år

Bevaras tillsammans med
betygskataloger. Samlas
årsvis efter klass.
Har samma betydelse som
betygskatalog.

Tas fram årsvis efter klass.
Ska vara
pappersdokument enligt
SKOLFS 2001:145
Sorterade klassvis i
personnummerordning.

Bevaras tillsammans med
betygskataloger eller
individuella betyget.
Samlas årsvis efter klass.
Skriftliga bedömningar
och intyg vid

Pärm hos studieoch
yrkesvägledning

Bevaras

5 år
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överlämning till annan
skola.
Gymnasiesärskolearbet
e

Verksamhetssystem

Lärarrum; Google
Classroom

7. Utbildning
7.7. Gymnasiesärskola
7.7.4. närvaro i gymnasiesärskola
Aktivitet: Följa närvaro och frånvaro av elev
Handlingstyp
Förvaring
Bevaras/
Gallras
Anhöriglista för elev
Procapita
Gallras vid
inaktualitet
Närvaroregistrering
Frånvarorutin för elev

Tieto
education
närvaro
Alfresco

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning
Uppgifter lämnas till skolan via
blankett som förs över till
systemet. Blankett gallras
efter överföring.

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter
avslutad
skolgång

Ledighetsansökning
från elev

Mentor

Beslut
ledighetsansökan

Pärm
elevadminis
tration

Frånvarorapport till
CSN

Pärm
elevadminis
tration

Gallras efter 5
år

Handlingar rörande
indragning/varning om
indragning av
studiestöd
Ansökan och beslut
från elev

Elevakt
Prorenata

Bevaras

Mentor

Gallras efter
avslutad
skolgång

Rutin uppdateras löpande.

1 år efter
avslutad
skolgång

7. Utbildning
7.8. Kommunal vuxenutbildning
7.8.1. Anta och placera i kommunal vuxenutbildning
Aktivitet: Anta och registrera elever
Handlingstyp
Förvaring
Ansökan till
grundläggande och
gymnasial nivå
Ansökan till svenska
för invandrare (sfi)
Ansökan till komvux
som särskild
utbildning på
grundläggande och
gymnasial nivå

Alvis

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Alvis

Bevaras

Pärm
administrationen

Gallras vid
inaktualitet

Överförs till
kommunarkivet
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Anmärkning

Hette tidigare Särvux.

Ansökan till
yrkesutbildningar i
samarbete med GR
på gymnasial nivå
Ansökan till prövning
för betyg
Antagningsbesked
Beslut om antagning
Grupplistor
Individuell studieplan

Alvis GR

Bevaras

Alvis

Bevaras

Alvis
Alvis
Alvis
Alvis

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Aktivitet: hantera interkommunal ersättning
Handlingstyp
Förvaring
Bevaras/
Gallras
Yttrandebeslut, IKE
Pärm
Bevaras
gällande elev
administrationen
folkbokförd i
Alingsås kommun
Alvis om Alvis
som önskar studera används i
i annan kommun
samarbetet.
Yttrandebeslut, IKE
Pärm
Bevaras
gällande elev
administrationen
folkbokförd i annan
Alvis om Alvis
kommun som
önskar studera i
används i
Alingsås
samarbetet.

De som blir antagna förs
sedan över till Alingsås
Alvis.

Överförs till
kommunarkivet
2 år

Anmärkning

2 år

Både beviljande och avslag

Både beviljande och avslag

Aktivitet: Administration av digitalt lärverktyg och utlåning av produkter i samband med studier
Handlingstyp

Förvaring

Ansökan lån av
digitalt lärverktyg

Open-E

Överenskommelse
lån av digitalt
lärverktyg

Pärm reception

Överenskommelse
köp av digitalt
lärverktyg vid
utgång av
leasingsavtal
Anmälan skador,
stöld, reparation
digitalt lärverktyg
Förteckning
elevskåp
Boklån av
kurslitteratur till elev
Ansökan om
passertagg student

Verktygsleverantörens
system
Pärm reception

Bevaras/
Gallras
Gallras 3
mån efter
avslutat
ärende
Gallras 1 år
efter
återlämnat
verktyg
Gallras 1 år
efter
verkställt köp

Verktygsleverantörens
system

Gallras vid
inaktualitet

Alfresco

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Lärares arbetsrum
Pärm
administrationen

Överförs till
kommunarkivet

Gallras vid
inaktualitet
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Anmärkning
Automatisk gallring

Gallras i
verktygleverantörens
system vid återlämning av
verktyg.

Kan bli faktura om
återlämning ej sker eller
boken är förstörd.

7. Utbildning
7.8. Kommunal vuxenutbildning
7.8.2. Planera utbildning i kommunal vuxenutbildning
Aktivitet: Planera utbildning
Handlingstyp
Förvaring
Kurs- och
programutbud
Beslut om kursdatum
Kursdatum elev

Platina

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
4 år

Platina
Alvis

Bevaras
Bevaras

4 år

Informationsmaterial,
utbud
Årsplanering,
kalendarium
Schema, kurs/grupp

Alfresco

Bevaras

5 år

Google
TimeEdit

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

3 år

Litteraturlista per kurs
Kurssiter

Alfresco
Google

Bevaras
Bevaras

Grupplistor av tillfällig
betydelse
Sammankomst om
pedagogiska frågor,
kallelser och protokoll

Hos
medarbetare
Google
delad enhet

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Anmärkning

Individuella kursdatum per elev
och kurs.

Sökfunktion synlig 18 månader
bakåt.
Lagras i Alfresco.
Siterna uppdateras med aktuell
kursplanering och material inför
varje kursstart. Ägarskapet
överförs till ny användare om
läraren slutar.
Arbetslagsmöten, elevråd

7. Utbildning
7.8. Kommunal vuxenutbildning
7.8.3. Följa upp utbildning i kommunal vuxenutbildning
Aktivitet:
Handlingstyp

Förvaring

Platina

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Pärm
administrationen

Gallras vid
inaktualitet

Förlängningen registreras i
Alvis.

Respektive
plattform

Gallras vid
inaktualitet

Korrespondensen kan ske via
olika plattformar, ex. e-post,
telefon, Google hangouts/chat
och meet.

Kursutvärdering,
besvarad av elev
Beslut om
upphörande av
studier enligt 20 kap
9 § skollag
Ansökan och beslut
om förlängning av
elevs studieperiod

Google

Korrespondens med
elev av kortvarig
tillfällig betydelse

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning

4 år
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Aktivitet: Följa upp lärande genom tester och prov (ej nationella prov)
Handlingstyp

Förvaring

Skriftliga tester och
prov, elevlösningar

Lärares kontor,
verksamhetssystem*

Rörlig
bild/ljudupptagning
för
betygsbedömning
Bedömning APL,
validering
Nivåtest

Google

Gallras vid
inaktualitet

Lärares kontor

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Educateit, Alvis

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inaktualitet

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning
*Dugga, kunskapsmatrisen,
Google, papper på lärares
kontor.

Genomförs digitalt

Aktivitet: Nationella prov
Handlingstyp

Förvaring

Nationella prov, SVE
och SVA

Dugga

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
5 år

Anmärkning
Prov genomförs i Dugga. Prov
mellanlagras i Alfresco.

Alfresco

Nationella prov SFI

Dugga

Bevaras

Sammanställning över resultat och
provsvar.
Sorteras i personnummerordning.
Prov genomförs i Dugga. Prov
mellanlagras i Alfresco.

5 år

Alfresco

Nationella prov,
övriga
Nationella prov,
oskrivet exemplar

Dugga
Alfresco
Närarkiv/
Alfresco

Sammanställning över resultat och
provsvar.
Sorteras i personnummerordning.
Prov genomförs i Dugga. Prov
mellanlagras i Alfresco.

Gallras efter 5
år
Bevaras

Överförs ej

1 ex sparas på skolan, resten
förstörs.

Aktivitet: Betygsätta och utvärdera
Handlingstyp

Förvaring

Betygskataloger

Pärm administration

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
2 år

Anmärkning

Utdrag ur
betygskatalog
Examensbevis/slutbety
g
Diplom Vård och
omsorgscollege
Statistik sfi,
grundläggande och
gymnasial nivå
Betygsdatabasen

Alvis

Bevaras

Pärm
administrationen
Alfresco

Bevaras

2 år

Bevaras

2 år

Kopia bevaras, original
skickat till elev
Digital kopia – original
skickat till elev
Tas ut från systemet vid
behov.

Alvis

Bevaras

Digitalt från Alvis

Gallras vid
inaktualitet
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Fil tas ut från Alvis och
skickas regelbundet till
UHR.

SCB-statistik

Digitalt från Alvis

Gallras vid
inaktualitet

Fil tas ut från Alvis och
skickas två gånger per år
till SCB.

Begära ut betyg från
elev

Open-E

Ansökan om diplom
Vård och
omsorgscollege från
elev

Open-E

Elevhistorik

Alvis

Gallras
automatiskt
2 år efter
avslutat
ärende
Gallras
automatiskt
2 år efter
avslutat
ärende
Bevaras

Ansökningsflöde, status på
elever (betyg, avbrott,
återbud, ej påbörjat),
studieperioder, utskick etc.

7. Utbildning
7.8. Kommunal vuxenutbildning
7.8.4. Närvaro i kommunal vuxenutbildning
Aktivitet: Följa närvaro och frånvaro
Handlingstyp
Förvaring
Ansökan och beslut
om ledighet SFI
Frånvaroanmälan sfi
Frånvaro per dag –
sfi
Studieaktivitet
gymnasiala och
grundläggande
kurser
CSN-rapportering

Pärm
administrationen
Arena för
lärande och epost
Alvis

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
terminsstart

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning

Bevaras

Alvis

Bevaras

Aktiviteten sätts av lärare
varje vecka.

Digitalt från
Alvis

Gallras vid
inaktualitet

Fil tas ut från Alvis och
skickas dagligen till CSN

7. Utbildning
7.13. Eftergymnasial utbildning
Aktivitet: samverka med högskolor/universitet
Handlingstyp

Förvaring

Beslut om
programfördelning
Informationsmaterial
Kontaktuppgifter till
medverkande i
utbildningarna

Platina
Alfresco
Alfresco

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
4 år

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

5 år
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Anmärkning
Diarieförs vid ankomst

Aktivitet: samverka med utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan
Handlingstyp

Förvarin
g

Bevaras/
Gallras

Ansökan till
Myndigheten för
yrkeshögskolan
Utbildningsplan bilaga
till ansökan
Beslut på ansökan
Avsiktsförklaring
Kontaktuppgifter till
medverkande i
utbildningarna
Protokoll,
anteckningar,
kallelser möten
Informationsmaterial

Alfresco

Bevaras

Överförs till
kommunarkiv
et
5 år

Alfresco

Bevaras

5 år

Platina
Alfresco
Alfresco

Bevaras
Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

4 år
5 år

Alfresco

Bevaras

5 år

Alfresco

Bevaras

5 år

Överförs till
kommunarkiv
et

Anmärkning

Diarieförs vid ankomst

Aktivitet: utföra tentamen
Handlingstyp

Förvarin
g

Bevaras/
Gallras

Tentamensförfrågan

Open-E

Tentamensförfrågan

E-post

Tentamen att skriva

Epost/post
E-post

Gallras 3
månader efter
avslutat ärende
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras efter 2
år

Tentamen skriven till
anordnare
Tentamen rättade
åter från anordnare
Begäran om
omprövning

Receptio
nen,
förråd
E-post

Anmärkning
Gallras automatiskt

Gallras vid
inaktualitet

Aktivitet: administration av studerande
Handlingstyp

Förvaring

Bevaras/ Gallras

Anmälan till e-kurs

Open-E

Antagningslistor från
anordnare
Kallelse till
programstart
Program/kursschema
för lokalbokning

E-post

Gallras 3
månader efter
avslutat ärende
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

E-post
TimeEdit

Överförs till
kommunarki
vet
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Anmärkning
Gallras automatiskt

Sökfunktionen är synlig 18 mån
bakåt.

Kursinformation

E-post

Registreringsblankett
student (våra
program)

Pärm
receptionen

Registreringsblankett
extern student

Pärm
receptionen

Ansökan om
passertagg student

Pärm i
administratio
nen
H:

Statistik
studerandeantal per
termin och anordnare
Statistik studerande
med personuppgifter

H:

Gallras vid
inaktualitet
Blankett gallras
vid inaktualitet,
information i Alvis
gallras ej
Blankett gallras
vid inaktualitet,
information i Alvis
gallras ej
Gallras vid
inaktualitet

Läggs in i Alvis för
datainloggning
Läggs in i Alvis för
datainloggning

Bevaras
Gallras vid
inaktualitet

7. Utbildning
7.15. Kommunala aktivitetsansvaret
Beskrivning
Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att kommunerna enligt skollagen (2010:800) 29 kap. 9 § har ett
ansvar att löpande hålla sig informerad om hur ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år är sysselsatta. Dessa ungdomar ska erbjudas lämpliga
individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller
återuppta en utbildning. Till stöd finns Riktlinje och rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Alingsås
kommun, KUN 2020-02-19, § 2
Elevuppföljningssystemet ELIN ägs av kommunerna inom Göteborgsregionen. Göteborgsregionen utvecklar
och förvaltar systemet på uppdrag av kommunerna.
Aktivitet: Identifiera, informera och kontakta ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret
Handlingstyp
Förvaring Bevaras/
Överförs till
Anmärkning
Gallras
kommunarkivet
Korrenspondens med Dokument Gallras vid
ungdom för
skåp
inaktualitet
information om
verksamheten
Informationsmaterial
Närarkiv
Bevaras
5 år
om Din väg
Orosanmälan till
Prorenata Gallras vid
socialtjänsten
inaktualitet
Information till
hemkommun när
inresande elev
börjar/slutar på
Alströmergymnasiet

ELIN

Gallras vid
inaktualitet

Aktivitet: Trygga övergångar från år 9
Handlingstyp
Förvaring Bevaras/
Gallras

Överförs till
kommunarkivet
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Anmärkning

Överlämningsdokument
elev

Specialpe
dagog

Gallras vid
inaktualitet

Dokumentation
gemensamt möte

Prorenata
Specialpe
dagog

Gallras vid
inaktualitet

Prorenata
Närarkiv

Bevaras

Handlingsplan inskriven
ungdom

2 år

Aktivitet: Erbjuda lämpliga individuella åtgärder till ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret
Handlingstyp
Förvaring Bevaras/
Överförs till
Anmärkning
Gallras
kommunarkivet
Inskrivningsblankett,
Närarkiv
Bevaras
2 år
All dokumentation som rör
inkl. samtycke att Din
ungdom i individuella åtgärder
väg får kontakta och
noteras och sparas i ungdomens
samarbeta med
akt se även nedan områden
andra aktörer
Anteckningar från
Närarkiv
Bevaras
2 år
träff med ungdom och
ev. vårdnadshavare
Kartläggning av
Närarkiv
Bevaras
2 år
förutsättningar, behov
och önskemål
Dokumentation
Närarkiv
Bevaras
samverkansmöten
Handlingsplan
Närarkiv
Bevaras
2 år
Planering innan
Närarkiv
Bevaras
2 år
avslut i verksamheten
Korrenspondens för
Närarkiv
Bevaras
2 år
visst stöd efter avslut
i verksamheten
Aktivitet: Register och statistik inom det kommunala aktivitetsansvaret
Handlingstyp
Förvaring Bevaras/
Överförs till
Anmärkning
Gallras
kommunarkivet
Register ungdomar i
ELIN
Gallras vid
Registreringar skickas till SCB 2
målgruppen
inaktualitet
ggr/år
Sammanställning till
Platina
Bevaras
4 år
Sammanställning och rapport till
kultur- och
nämnden i januari, juni och
utbildningsnämnden
november

8. Vård och omsorg
8.2. Hälso- och sjukvård
8.2.5 Föra patientjournal, generellt
Aktivitet: Elevhälsans medicinska del
För eleverna i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska det finnas elevhälsa enligt 2 kap 25 § skollagen.
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan
ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
Varje elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska erbjudas minst ett hälsobesök som innefattar en
allmän hälsokontroll. Elever får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser, 2 kap 27-28 §§
skollagen.
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Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser se. 7.6.3
Handlingstyp

Förvaring

Elevhälsans medicinska
journal

Prorenata

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
2 år efter
avslutad
skolgång

Närarkiv hos elevhälsa
Handlingar angående
arbetsskada elev vid
exv. APL eller
undervisning
Förteckning över
journaler som har
överlämnats till annan
huvudman

Elevhälsojournal
Prorenata

Bevaras

2 år efter
avslutad
skolgång

Prorenata

Bevaras

1 år

Protokoll
elevvårdskonferens

Elevhälsojournal
Prorenata

Bevaras

SIP (samordnad
individuell plan)

Elevhälsojournal
Prorenata

Bevaras

Anmärkning
Ex. remiss, kostintyg,
läkarintyg,
vaccinationstillstånd,
hälsosamtal

Originaljournal sparas
och kopia skickas.
Rekvisition från annan
skola scannas in i
journalsystemet.
Sortering i
personnummerordning.

2 år efter
avslutad
skolgång
2 år efter
avslutad
skolgång

9 Socialt och ekonomiskt bistånd
9.5 Ekonomiskt bistånd
9.5.1 Försörjningsstöd
Integrationsavdelningen har inom ramen för mottagande av nyanlända myndighetsutövning i
form av ekonomisk bistånd. Detta beskrivs i Integrationsavdelningens ”Riktlinjer för bistånd”
samt dess delegationsförteckning.
Aktivitet: Handlägga och besluta om ekonomiskt bistånd till nyanlända
Handlingstyp

Förvaring

Ansökan ekonomiskt
bistånd

Ekonomiakt,
Procapita

Utredning, inkl.
underlag

Ekonomiakt,
Procapita

Bilagor till ansökan
om ekonomiskt
bistånd (ekonomiskt
underlag)
Beslut om
ekonomiskt bistånd,

Ekonomiakt,
Procapita
Papper?
Ekonomiakt,
Procapita

Bevaras/
Gallras
Gallras 5 år
efter sista
anteckning*
Gallras 5 år
efter sista
anteckning*
Gallras 2 år
efter sista
anteckning*

Överförs till
kommunarkivet

Gallras 5 år
efter sista
anteckning*
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Anmärkning
*Handlingar rörande personer
födda den 5:e, 15:e eller 25:e i
varje månad ska bevaras
*Handlingar rörande personer
födda den 5:e, 15:e eller 25:e i
varje månad ska bevaras
*Kan gallras efter 2 år under
förutsättning att motsvarande
uppgifter registreras i ärendet.
*Handlingar rörande personer
födda den 5:e, 15:e eller 25:e i
varje månad ska bevaras

även avslag helt eller
delvis
Överklagande
Dom

Platina
Platina

Bevaras
Bevaras

4 år
4 år

Aktivitet: Statistik ekonomiskt bistånd
Handlingstyp
Förvaring
Bevaras/
Gallras
Attestlista,
sammanfattning,
utbetalning
Bekräftelse på
statistik till
Socialstyrelsen
gällande ekonomiskt
bistånd

Överförs till
kommunarkiv
et

Pärm i
arkivskåp

Gallras efter 7
år

Arkivskåpet

Gallras efter 1
år

Anmärkning

Månadsvis

10. Kultur och fritid
10.1 Kulturverksamhet
10.1.4 Offentlig utsmyckning
Aktivitet: tillhandahålla konst för byggnadsprojekt i samband med om- och nybyggnation s.k.
0,5%-regeln
Beskrivning
Processen omfattar arbetet med att tillhandahålla konstgestaltning vid om- och nybyggnation av kommunens
fastigheter och stadsmiljöer. Processen generar handlingar såsom underlag för upphandling, avtal med
konstnärer projektdokumentation och skötselanvisningar.
Handlingstyp

Förvaring
Platina
Platina
Platina
Platina
Platina
Platina
Platina
Platina
Platina

Bevaras/
Gallras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
4 år
4 år
4 år
4 år
4 år
4 år
4 år
4 år
4 år

Handlingar arbetsgrupp
Avtal med konstkonsult
Konstprogram
Utlysningsunderlag
Tävlingsbidrag
Skissuppdrag + avtal
Vinnarbidrag
Avtal med konstnär
Arbetsprocessbeskrivning/
projektdokumentation
Skötselanvisning
Besiktningsprotokoll

Platina
Platina

Bevaras
Bevaras

4 år
4 år

Anmärkning

10. Kultur och fritid
10.1 Kulturverksamhet
10.1.4 Offentlig utsmyckning
Aktivitet: Tillgängliggörande, vårda och förvalta kommunens konstsamling
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Beskrivning
Processen omfattar arbetet med att hantera in- och utlån av s.k. löskonst dvs. konst som inte är bunden till
någon specifik plats eller lokal. Konst ur samlingen finns på arbetsplatser och offentliga platser runtom
i kommunen. Processen innefattar också gallring, skötsel, informations mm.
Processen generar handlingar såsom konstregister, fotografier, informationsmaterial. Inom snar framtidr
kommer arbetet att skötas via digitalt konstregister (Primus). Idag agerar ett excel-ark konstregister.
Handlingstyp
Förvaring
Bevaras/
Överförs till
Anmärkning
Gallras
kommunarkivet
Konstregister
Elektroniskt Bevaras
4 år
Diarieförs vart fjärde år i
excel-ark
Platina
på G:
Platina
På gång att upprättas i digitalt
konstregister i Primus
Utlåning av konst
Retur av konst
Digitala bilder av verk
Analoga bilder på konst
registrerad i konstregistret
(historiskt material)
Konditionsrapporter

Elektroniskt
excel-ark
på G:
Elektroniskt
excel-ark
på G:
Elektroniskt
excel-ark
på G:
Elektroniskt
excel-ark
på G:
Elektroniskt
excel-ark
på G:

Gallras vid
inaktualitet

Löpande dokumentation

Gallras vid
inaktualitet

Löpande dokumentation

Bevaras
Bevaras
Bevaras

10. Kultur och fritid
10.2. Bibliotek
10.2.1 Drifta bibliotek
Aktivitet: Drift av Alströmergymnasiets skolbibliotek
Handlingstyp

Förvaring

Förteckning nyinköpta
böcker och
prenumerationer på
tidsskrifter
Tidskrifter/böcker

Pärm
biblioteksexpedition

Statistik

Pärm
biblioteksexpedition
Koha
Pärm
biblioteksexpedition?

Lån av kurslitteratur
Dokumentation
skolbibliotekets
konstsamling
Tidningsurklipp/artiklar

Pärm
biblioteksexpedition

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inaktualitet

Överförs till
kommunarkivet

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Översyn och gallring
sker årligen

Bevaras

4 år¨¨

Bevaras

4 år
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Anmärkning

Evenemang/utställningar
om kultur i
skolbiblioteket finns
bevarat från år 2000

10. Kultur och fritid
10.2 Bibliotek
10.2.3 Låna ut biblioteksmaterial
Aktivitet: Administrerar in- och utlån
Beskrivning
Bibliotekslagen anger att kommuner ska ha biblioteksverksamhet som verkar för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska också främja läsning,
litteratur, information, utbildning, forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteken samlar, registrerar,
vårdar, magasinerar och förmedlar media och information. De tillhandahåller även öppna mötesplatser.
Biblioteket består av huvudbiblioteket i tätorten (kulturhuset) samt filialerna i Ingared och i Sollebrunn.
Biblioteken är meröppna.
Handlingstyp

Förvaring

Bibliotekskatalog,
Registering av lån

Koha

Register över låntagare

Koha

Gallras vid
inaktualitet

Beståndsregister över all
media som lånas ut
Cirkulationsadministration
(in- och utlåningsdata)

Koha

Uppdateras
löpande
Gallras när
lånet upphör

Utlåningsstatistik

G:

Bevaras

4 år

Besöksstatistik

Biblioteketet

Bevaras

4 år

Register över
bibliotekens publika
datorer

Libki

Gallras vid
inakutalitet

Loggar användning över
publika datorer
Register över låntagare
som inte lämnat tillbaka
media i rätt i tid

Libki

Gallras varje
dag av Libki
Gallras av
personal när
skulden
reglerats

Koha

Koha

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inaktualitet

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning
Uppdateras varje dag,
poster läggs in och tas bort,
Sekretess enligt 40 kap § 3
offentlighet och sekretsslag
(2009:400) avseende lån,
reservation eller annan form
av beställning
Uppdatering av uppgifter
sker via skatteverkets
adressregister för att gallra
ut avlidna och från riket
utflyttade.
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Är en del av
verksamhetsberättelsenPlatina
Statistik rapporteras till
Kungliga biblioteket
Statistiken sammanställs till
verksamhetsberättelsen
Platina. Underlaget gallras
vid inaktualitet. Skickas till
nationella statistiken (KB)

Inga loggar sparas

Övertidsavgifter

Koha

Aviseringar /påminnelser

Koha

Förteckning över
tidskrifter och
dagstidningar
Förteckningar över
prenumerationer av
databaser
Förvärvs – och
gallringsstatistik
Inköpsförslag

Koha

Inköp av
media/inköpslistor

Koha

Gallras när
skulden
reglerats
Gallras vid
inakutalitet
Gallras vid
inakutalitet

Koha

Gallras vid
inakutalitet

Koha

Gallras vid
inakutalitet
Gallras vid
inakutalitet
Publiceras
som lästips/i
läsfrämjande
syfte på den
publika
bibliotekssidan
(OPAC).

Koha

Egenproducerade
trycksaker
Informationsbroschyrer,
program och affischer
eller likande som ges ut
av biblioteket

På hylla i
bibliotekets
arkiv

Dokumentation av
programverksamhet t.ex.
författarbesök och
poesikvällar
Rapportsammandrag från
Securitas i Kulturhuset

Kommunens
G-disk

Kameraövervakning i
kulturhuset, bilder och
tidsangivelse

Kameraserver
i systemet
Bibliotecha

Låneregler

Platina

Gallras vid
inakutalitet
Bevaras

Gallras löpande
Förs löpande i Koha. Inget
särskilt register
Registreras i Koha. Onlineförteckning hos
leverantören LM Info
Antal till KB-statistik
Registreras i Koha
Publiceras löpande ur
Koha. Sparas ej

1 år

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Alla bilder
registreras på
en separat
hårddisk.
Allt
bildmaterial
gallras
fortlöpande
efter en vecka.
Bevaras

Endast ett bokmärke som
gallras när det kommer ett
nytt. Låneregler trycks upp
löpande – överlämnas vid
utfärdande av nytt lånekort.
Barnlaget sparar eget
material för återanvändning.
Rapporteras in i nationell
statistik till KB och till
verksamhetsberättelse
Löpande rapporter via mail
som gallras fortlöpande.
Ingen arkivering
Kameraprogrammet sköter
automatiskt all registrering
och gallring

4 år

Diarieförs

10. Kultur och fritid
10.3 Museer
10.3.1 Museipedagogisk verksamhet
Aktivitet: Genomföra pedagogiska visningar för kommunens skolelever i museet och i konsthallen
Beskrivning
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Skolvisningar vänder sig till skolornas alla stadier, från förskola upp till vuxenskola. Planering och utformning
görs med beaktande av skolornas läroplaner, av verksam pedagog. Pedagogiken är inriktad på att ge inblick i
och möjlighet till reflektion kring givna ämnen. Genom skapande workshop, som kan fås i anslutning till
visning, stimuleras elevens egen kreativitet. Utvärderingar av den pedagogiska verksamheten görs
kontinuerligt. Målet är att ge eleverna tillgång till och vetskap om det kommunala kulturutbudet och dess
skiftande innehåll. Stimulera till eget deltagande i kultur- och samhällsliv.
Handlingstyp

Förvaring

Skolprogram till
kommunens skolor,
kulturombud

Kulturhuset
Platina

Bokningar/statistik

Kulturhuset

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
4 år

Gallaras vid
årets slut

Anmärkning
Årsammanställning till diariet
samt ingår i
verksamhetsberättelsen för
Kulturhuset
Ingår i årlig statistik som ska
ingå i verksamhetsberättelsen

10. Kultur och fritid
10.3 Museer
10.3.2 Samlingar
Aktivitet: Dokumentation av samlingarnas tillkomst/förvärv vid föremålsmagasinet.
Beskrivning:
När ett föremål/fotografi/negativ/arkivhandling skänks till museet så upprättas ett avtal mellan givaren och
museet. Det avtalet innehåller uppgifter om vad som skänkts, varför det är intressant för museet, vem som
skänkt det och när. Eventuella berättelsebilagor mm ingår också. Gåvan får sedan ett inventarienummer och
skrivs in i en huvudliggare/accesionskatalog. Sedan 2005 jobbar museets personal uteslutande med en
databas för alla sina samlingar. 2018 köptes databasen Primus in. Innan dess var dessa liggare uppdelade
på foto, arkiv, negativ, bibliotek och föremål och alla förvärv skrevs in för hand.
Handlingar som bevaras överförs ej till kommunarkiv (undantag för diarieförda handlingar).
Handlingstyp

Förvaring

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Register/accessionskataloger
för samlingar av föremål,
fotografier & negativ, böcker
samt arkiv insamlat innan
2005.

Museets
magasin, inlåst i
dokumentarkivet

Register/accessionskataloger
för samlingar av föremål,
fotografier & negativ, böcker
samt arkiv insamlat från 2005

Databasen
Primus

Bevaras

Gåvohandlingar/avtal (inkl.
eventuella följebrev,
förteckningar och
beskrivningar) för föremål
inkomna innan 2015.

Pärm i museets
magasin samt
lösa papper
som ligger
tillsammans
med föremålen i
de fall museets
personal ej
hunnit registrera
accessionen än.

Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
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Anmärkning
Består av papper,
katalogkort samt
inbundna böcker. En
del av detta material
finns också i databasen
Primus.
Material insamlat efter
2005 finns enbart i
databasen Primus och ej
nedskrivet på papper,
katalogkort eller
inbundna böcker.
När objektet fått
accessionsnummer
skrivs det in i Primus.
Efter det så behöver inte
dessa papper sparas i
original i magasinet.
Räcker med en digital
kopia i Primus.

Gåvohandlingar/avtal (inkl.
eventuella följebrev,
förteckningar och
beskrivningar) för föremål
inkomna efter 2015.

Platina

Bevaras

4 år

Digital kopia sparas i
Primus och på G:

10. Kultur och fritid
10.3 Museer
10.3.2 Samlingar
Aktivitet: Låneavtal mellan museet och annan institution eller privatperson.
Beskrivning:
I samband med utställningar, hos oss eller på ett annat museum, kan in- och utlån av objekt förekomma. I
dessa fall upprättas in- eller utlåningskvitton. På dessa kvitton finns uppgifter om vilka/vilket objekt som
lånats/lånats ut, under vilken tidsperiod, vilket skick objektet var i vid lånetillfället, vilka krav vi eller den
utlånande institutionen ställer för att godkänna lånet samt kontaktuppgifter.
Handlingar som totalbevaras överförs ej till kommunarkiv (undantag för diarieförda handlingar).
Handlingstyp
Förvaring
Bevaras/
Överförs till
Anmärkning
Gallras
kommunarkivet
Låneavtal för utlån
Närarkiv
Bevaras
4 år
Originalet förvaras i
kulturhuset
närarkivet på
kulturhuset under
Platina
låneperioden. När
lånet kommer tillbaka
till förvaltningen så
diarieförs originalet i
Platina och en digital
kopia sparas i Primus.
Låneavtal för inlån
Närarkiv
Bevaras
4 år
Originalet förvaras i
kulturhuset
pärm i museets
magasin under
Platina
låneperioden. När
lånet lämnats tillbaka
till utlånaren så
diarieförs originalet i
Platina. På originalet
skriver båda parter, i
samband med
återlämning, på att
lånet är avslutat.
Depositionsinstrument

Föremålsmagasinet

Bevaras

10. Kultur och fritid
10.3 Museer
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Gäller längre utlån
(obestämd tid). Görs
ej längre men det
finns äldre
depositioner från
andra museer/
institutioner i
verksamheten.
Verksamheten har
även föremål
deponerade hos
andra.

10.3.2 Samlingar
Aktivitet: Vård av samlingarna
Beskrivning:
I de fall då ett föremål skickas på konservering eller något annat större ingrep görs så skall detta
dokumenteras
Handlingar som totalbevaras överförs ej till kommunarkiv (undantag för diarieförda handlingar).
Handlingstyp
Förvaring
Bevaras/
Överförs till
Anmärkning
Gallras
kommunarkivet
Konserveringsrapport
Primus
Bevaras
G:

10. Kultur och fritid
10.3 Museer
10.3.3 Utställningar
Aktivitet: Genomföra utställningar i Alströmerska magasinet (museet) eller i övriga lokaler
Handlingstyp

Förvaring

Projektplaner

Elektroniskt
G:

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
Efter projektets
avslut

Anmärkning

Efter projektets
avslut

Exempelvis dokument med
anteckningar, idéer,
frågeställningar,
intervjufrågor, skisser,
inspiration

Fysiskt
papper
Dokument, underprojekt
Arbetspapper,
arbetsmaterial

Elektroniskt
G:
Elektroniskt
G:

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras/gallras
vid inaktualitet

Fysiskt
papper

Ingår i utvärdering och
sammanställning av projektet
eller utställningen
Handlingar läggs i arkivbox
och arkiveras av museet och
lämnas till kommunarkivet

Valda delar ingår i
utvärdering och
sammanställning av projektet
eller utställningen
Handlingar läggs i arkivbox
och arkiveras av museet och
lämnas till kommunarkivet.
Texter till utställning

Elektroniskt
G:, fysiskt

Bevaras

Efter projektets
avslut

Informationsmaterial

Elektroniskt
G:

Bevaras

Efter projektets
avslut
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Ingår i utvärdering och
sammanställning av projektet
eller utställningen
Handlingar läggs i arkivbox
och arkiveras av museet och
lämnas till kommunarkivet.
Ingår i utvärdering och
sammanställning av projektet
eller utställningen
Handlingar läggs i arkivbox
och arkiveras av museet och
lämnas till kommunarkivet.

Utvärdering/slutrapport
av utställning

Platina

Bevaras

Efter projektets
avslut

Diarieförs i Platina och
ingår också i utvärdering och
sammanställning av projektet
eller utställningen
Handlingar läggs i arkivbox
och arkiveras av museet och
lämnas till kommunarkivet.

Mötesprotokoll

Elektroniskt

Bevaras

Efter projektets
avslut

Projektgruppsmöten,
fokusgrupper
Valda delar Ingår i
utvärdering och
sammanställning av projektet
eller utställningen
Handlingar läggs i arkivbox
och arkiveras av museet och
lämnas till kommunarkivet.

Föremålslistor, placering

Elektroniskt,
fysiskt

Bevaras/gallras
vid inaktualitet

Efter projektets
avslut

Ingår i utvärdering och
sammanställning av projektet
eller utställningen
Handlingar läggs i arkivbox
och arkiveras av museet och
lämnas till kommunarkivet.

Budget

Elektroniskt

Bevaras

Efter projektets
avslut

Ingår i utvärdering och
sammanställning av projektet
eller utställningen
Handlingar läggs i arkivbox
och arkiveras av museet och
lämnas till kommunarkivet.

Foton

Elektroniskt

Bevaras

Efter projektets
avslut

Ingår i utvärdering och
sammanställning av projektet
eller utställningen
Handlingar läggs i arkivbox
och arkiveras av museet och
lämnas till kommunarkivet.

Affischer

Elektroniskt,
fysiskt

Bevaras

Efter projektets
avslut

Ingår i utvärdering och
sammanställning av projektet
eller utställningen
Handlingar läggs i arkivbox
och arkiveras av museet och
lämnas till kommunarkivet.

Program och pedagogisk
verksamhet

Elektroniskt

Bevaras

Ja, efter
projektets avslut

Ingår i utvärdering och
sammanställning av projektet
eller utställningen
Handlingar läggs i arkivbox
och arkiveras av museet och
lämnas till kommunarkivet.

10. Kultur och fritid
10.6. Kulturskola
10.6.1. Anta och placera i kulturskola
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Aktivitet: bedriva kulturskola
Handlingstyp
Förvaring

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Informationsmaterial
kursutbud och
kursprogram
Anmälan kurs

Hemsidan
Procapita

Gallras vid
inaktualitet

Meddelande
antagning

Procapita

Gallras vid
inaktualitet

Kölistor

Procapita

Avanmälan från elev

Open-E

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Överförs till
kommunarkivet
4 år

Procapita

Administratör får e-post från etjänst om avanmälan,
administratör gör manuell
avanmälan i procapita.

Bevaras

Avtal instrumenthyra

Diarieförs i platina årsvis
Anmälan via e-tjänst, överförs
till procapita

e-post
administratör
Elevregister

Anmärkning

Skrivs ut i listor och skickas till
kommunarkivet årsvis.

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Närvarolistor

10. Kultur och fritid
10.7. Fritid
10.7.1. Fritidsgårdar och aktivitetshus
Aktivitet:
Handlingstyp

Förvaring

Deltagarlistor

Pärm

Kontaktuppgifter
besökare och ev.
vårdnadshavare
Deltagarstatistik

Pärm

Brukarenkät
Tillstånd

Bevaras/
Gallras
Gallras efter
utförd aktivitet
Gallras efter 1 år

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning
Ex. Människan bakom uniformen,
UKM

KEKSsystemet
KEKSsystemet

Bevaras

Statistiken förs in KEKS loggbok

Gallras efter
sammanställning

Platina

Bevaras

Statistiken förs in KEKS loggbok
Resultat av enkäten ingår i
verksamhetsberätelsen
Ex. polistillstånd vid evenemang

4 år

10. Kultur och fritid
10.9 idrottsanläggningar och arenor
10.9.2
Aktivitet: Driva lantgård med djurbestånd av främst svenska lantraser. Besökare till lantgården hänvisas till
lantgårdsbyggnaden med tillhörande klapphage samt hagar ute i Nolhaga park.
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Handlingstyp

Förvaring

Djurakter

Tjänsterum,
elitlamm
(webbaserad
plattform)

Bevaras/
Gallras
Gallras efter 35 år

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning
Elitamm (får),
Jordbruksverkets
stalljournaler (övriga
lantbruksdjur)
Djurakter förs i enlighet med
Föreskrifter om ändring i
Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2007:14)
om märkning och registrering
av får och getter. 17§.
Föreskrifter om ändring i
Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2007:13)
om märkning och registrering
av svin 18 §.

Djurjournaler (veterinär)

Tjänsterum

Gallras efter 5
år

Provsvar, remissvar

Tjänsterum

Genbankskontrakt

Tjänsterum

Genbanksintyg

Tjänsterum
Platina

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Transportdokument

Tjänsterum

Uppgifter om djur som dött
på anläggningen ska sparas i
5 år. Övriga uppgifter 3 år
efter att djuren utgått.
Djurjournaler förs i enlighet
med
Statens jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd
om skyldigheter för
djurhållare och personal
inom djurens hälso- och
sjukvård (SJVFS 2019:25)
L41.
7 kap 6 §

4 år

Gallras efter 3
år
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Originalet följer med djuret
om det säljs, en kopia
skickas till registratorn
(Platina) för respektive
djurslag och en kopia finns
kvar i verksamheten för att
ha koll på vilka djur som
sålts.
När djur kommer till
lantgården ska detta
dokument förvaras i tre år.
Dokumentet innehåller
uppgifter om djurslag, antal
osv.
Transportdokument
upprättas i enlighet med
Föreskrifter om ändring i
Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2007:14)
om märkning och registrering
av får och getter, 19 §.

Djurakter

Tjänsterum,
elitlamm
(webbaserad
plattform)

Gallras efter 35 år

Elitlamm (får),
Jordbruksverkets
stalljournaler (övriga
lantbruksdjur)
Djurakter förs i enlighet med
Föreskrifter om ändring i
Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2007:14)
om märkning och registrering
av får och getter. 17§.
Föreskrifter om ändring i
Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2007:13)
om märkning och registrering
av svin 18 §.

Synpunkter från
myndigeter på
verksamhet
Bidragsansökningar/
Beslut
Kursanmälningar
till lantgårdens

Platina

Bevaras

4 år

Patina

Bevaras

4 år

Mailbox

Gallras vid
inaktualitet

Uppgifter om djur som dött
på anläggningen ska sparas i
5 år. Övriga uppgifter 3 år
efter att djuren utgått.
Diarieförs i Platina
Kopia i tjänsterum
Diarieförs i Platina
Kopia i tjänsterum
Innehåller personuppgifter i
form av namn och
telefonnummer

10. Kultur och fritid
10.8 Rekreationsområden
10.8.2 Bad- och båtplatser
Aktivitet: Ansvara för skötsel av kommunens EU-bad.
Kommunerna sköter EU-baden under badsäsongen, enligt bestämmelserna i badvattenförordningen
(2008:218 ) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrift (HVMFS 2012:142). Det innebär bland annat att
kommunerna ska hindra negativ inverkan på badandes hälsa genom arbete enligt badvattenförordningen i ett
antal olika moment:
-

kommunen ska upprätta ett register över EU-bad, besluta en kontrollplan, upprätta en badvattenprofil för
varje EU-bad, se till att provtagningar och bedömningar av badvattnets kvalitet görs, samt vidta åtgärder
om badvattens kvalitet klassificerats som dålig
kommunen ska informera allmänheten om badvattnets kvalitet, samt vid behov avråda från bad
kommunen ska genom rapportering på webbplatsen Badplatsen ge Havs- och vattenmyndigheten det
underlag som myndigheten behöver för att fullgöra sina skyldigheter

Handlingstyp

Förvaring

Protokoll vid
provtagning av vatten

Tjänstepersons
dator

Provsvar

e-postsystem

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inakutalitet

Överförs till
kommunarkivet

Gallras vid
inakutalitet
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Anmärkning
Uppgifterna läggs in på
webbplatsen Badplatsen
Uppgifterna ska ingå i årlig
verksamhetsberättelse
Uppgifterna läggs in på
webbplatsen Badplatsen

Uppgifterna ska ingå i årlig
verksamhetsberättelse

10. Kultur och fritid
10.9 Idrottsanläggninar och arenor
10.9.1 Idrottsanläggningar
Aktivitet: Driva bandanläggning Nolhaga Parkbad
Handlingstyp

Förvaring

Besöksstatistik

Smartbook
Platina

Vattenprover Nolhaga
parkbad,
driftsjournaldata
Rutinbeskrivningar och
egenkontroll

EQ drift

Bevaras

Alfresco,
Pärm i
receptionen och
badvärdshytten
Smartbook

Gallras vid
inaktualitet

Bokning badkalas
Avtal med föreningar i
Parkbadet
Avvikelser och tillbud
gällande badgäster i
simhallen
Riskinventering av
badanläggning

Bevaras
I pärm hos
verksamhetschef
och i
badvärdshytt
Alfresco

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Överförs till
kommunarkivet
4 år

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras i
Platina
Gallras efter 2
år

Anmärkning
Gäller när statistik har
tagits ur systemet och förts
in i sammanställning i
årlig verksamhetsberättelse
(Platina)

Statistik ingår i
verksamhetsberättelsen

Bevaras i
Alfresco

10. Kultur och fritid
10.9 Idrottsanläggningar och arenor
10.9.1 Idrottsanläggningar
Aktivitet: Driva simskola
Handlingstyp

Förvaring

Anmälan och bokning
till simskolan
Närvaroförteckningar
och märkesnoteringar
för simskullegrupper

Smartbook
Laminerat
dokument

Bevaras/
Gallras
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet 23 veckor
efter avslutad
kurs

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning

10. Kultur och fritid
10.9 Idrottsanläggningar och arenor
10.9.1 Idrottsanläggningar
Aktivitet: Hantera bokning och uthyrning av lokaler och anläggningar samt fritidsuthyrning av skolans lokaler.
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Handlingstyp

Förvaring

Bevaras/
Gallras
Bevaras

Anläggningsregister

Smartbook

Ansökning om förnyad
säsongsbokning

Smartbook

Gallras efter 2
år

Bokning av förhyrning

Smartbook

Gallras efter 2
år

Bokningsbekräftelse

Smartbook

Kvittens nycklar/taggar

Pärm kontor

Statistik

Smartbook

Gallras efter 2
år
Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet

Överförs till
kommunarkivet
4 år

Anmärkning
Dra ut en lista i december
varje år som diarieförs i
Platina
Tidigare bokningar förnyas
varje år
Privatperson och föreningar

Gäller när statistik har tagits
ur systemet och förts in i
sammanställning i
årlig verksamhetsberättelse

10. Kultur och fritid
10.9 idrottsanläggningar och arenor
10.9.2 Arenor
Aktivitet: Driva lantgård med djurbestånd av främst svenska lantraser. Besökare till lantgården hänvisas till
lantgårdsbyggnaden med tillhörande klapphage samt hagar ute i Nolhaga park.
Handlingstyp

Förvaring

Djurakter

Tjänsterum,
elitlamm
(webbaserad
plattform)

Bevaras/
Gallras
Gallras efter 35 år

Överförs till
kommunarkivet

Anmärkning
Elitlamm (får),
Jordbruksverkets
stalljournaler (övriga
lantbruksdjur)
Djurakter förs i enlighet med
Föreskrifter om ändring i
Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2007:14)
om märkning och registrering
av får och getter. 17§.
Föreskrifter om ändring i
Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2007:13)
om märkning och registrering
av svin 18 §.

Djurjournaler (veterinär)

Tjänsterum

Gallras efter 5
år
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Uppgifter om djur som dött
på anläggningen ska sparas i
5 år. Övriga uppgifter 3 år
efter att djuren utgått.
Djurjournaler förs i enlighet
med
Statens jordbruksverks
föreskrifter och allmänna råd
om skyldigheter för
djurhållare och personal
inom djurens hälso- och

sjukvård (SJVFS 2019:25)
L41.
7 kap 6 §
Provsvar, remissvar

Tjänsterum

Gallras vid
inaktualitet
Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Genbankskontrakt

Tjänsterum

Genbanksintyg

Tjänsterum

Transportdokument

Tjänsterum

Gallras efter 3
år

Djurakter

Tjänsterum,
elitlamm
(webbaserad
plattform)

Gallras efter 35 år

Originalet följer med djuret
om det säljs, en kopia
skickas till registratorn för
respektive djurslag och en
kopia finns kvar i
verksamheten för att ha koll
på vilka djur som sålts.
När djur kommer till
lantgården ska detta
dokument förvaras i tre år.
Dokumentet innehåller
uppgifter om djurslag, antal
osv.
Transportdokument
upprättas i enlighet med
Föreskrifter om ändring i
Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2007:14)
om märkning och registrering
av får och getter, 19 §.
Elitlamm (får),
Jordbruksverkets
stalljournaler (övriga
lantbruksdjur)
Djurakter förs i enlighet med
Föreskrifter om ändring i
Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2007:14)
om märkning och registrering
av får och getter. 17§.
Föreskrifter om ändring i
Statens jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS 2007:13)
om märkning och registrering
av svin 18 §.

Synpunkter från
myndigeter på
verksamhet
Bidragsansökningar/
Beslut
Kursanmälningar
till lantgårdens

Platina

Bevaras

4 år

Patina

Bevaras

4 år

E-post

Gallras vid
inaktualitet
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Uppgifter om djur som dött
på anläggningen ska sparas i
5 år. Övriga uppgifter 3 år
efter att djuren utgått.
Diarieförs i Platina
Kopia i tjänsterum
Diarieförs i Platina
Kopia i tjänsterum
Innehåller personuppgifter i
form av namn och
telefonnummer

10. Kultur och fritid
10.10 Föreningsstöd och utmärkelser
10.10.2 Stöd till föreningar
Aktivitet:
Utifrån riktlinjer handlägga och betala ut olika former av stöd och stimulans till föreningar och organisationer
som bygger sin verksamhet på en öppen demokratisk grundsyn, förutom bidrag till föreningar inom vård- och
omsorgsnämndens verksamhet.
Följande bidragstyper finns:
aktivitetsbidrag, bidrag till folkbildning, Kronan på verket, bidrag till organisationer som arbetar med
funktionshinderfrågor och social verksamhet, anläggningsbidrag, olika typer av projektbidrag.
Handlingstyp

Förvaring

Föreningsregister

Smartbook
Platina

Bevaras/
Gallras
Bevaras,
uppdateras
löpande

Överförs till
kommunarkivet
4 år

Bidragsansökningar
med
Handlingar
Verksamhetsberättelse

Smartbook

Gallras efter
5 år

Smartbook

Bevaras

1 år

Beslut om bidrag

Smartbook

Bevaras

4 år

Platina
Platina

Bevaras

4 år

Avtal alt.
överenskommelse med
föreningar
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Anmärkning
Publiceras på hemsida
Ett utdrag ur systemet
görs årligen som diarieförs
i Platina, gäller endast
uppgift om föreningar
Gäller ej
verksamhetsberättelser
som ska bevaras
Skriv ut ur systemet och
skickas till kommunarkivet
varje år

Investering Campus
Alingsås
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2021-06-07
Anneli Schwartz

Kultur- och utbildningsnämnden

2021.196 KUN

Investering Campus Alingsås
Ärendebeskrivning
Vid Campus Alingsås samlar kultur- och utbildningsnämnden all utbildning som vänder sig till
vuxna. Utöver denna verksamhet återfinns även Integrationsavdelningen och delar av
arbetsmarknadsenhetens verksamhet i lokalerna. I syfte att modernisera lokalerna ytterligare
samt göra dem än mer attraktiva och tidsenliga bedömer förvaltningen att investeringsmedel
bör avsättas för detta ändamål. En reception och mottagning som är tillgänglig och en form
av vägledningscentrum föreslås inrättas för att utveckla samverkan mot elever och brukare.
Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att investeringsmedel om 500 000 kronor bör
avsättas till renovering av lokalerna vid Campus Alingsås. Investeringarna överstiger
400 000 kronor vilket innebär att kultur- och utbildningsnämnden ska fatta beslut om detta
belopp i enlighet med nämndens delegationsordning.

Ekonomisk bedömning
Investeringsmedel finns avsatta för detta ändamål inom nuvarande budget.
Förslag till beslut
Investeringsmedel om 500 000 kr avsätts för renovering och utveckling av Campus Alingsås
lokaler.
Beslutet ska skickas till
Verksamhetschef utbildning, rektor Campus Alingsås, Verksamhetschef för Integration och
arbetsmarknad.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2021-06-07
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