Kultur- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2020
KUN 2020-09-22 § 61

Verksamhet
Våren har till stor del präglats av pandemin Covid-19 men nämnden har till stora delar genomfört och
följt upp sitt uppdrag. För att kunna möta nationella beslut och bedriva verksamhet under perioden
har förvaltningen behövt ställa om och anpassa sin organisation. En högre beredskap för att möta
nuvarande och kommande ekonomiska utmaningar har präglat perioden.
Stabsorganisation
Alingsås kommun gick under våren upp i så kallat stabsläge och samtliga förvaltningar upprättade
stabsorganisationer. Under våren har en nulägesbild tagits fram varje vecka för att följa såväl
förvaltning, kommun, region och nationell utveckling gällande covid-19 och dess påverkan.

Verksamhet utbildning
Den 17 mars 2020 rekommenderade Folkhälsomyndigheten att Sveriges gymnasieskolor,
kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet att gå över till att
bedriva fjärr- och distansundervisning. Kultur- och utbildningsnämnden beslutade därmed den 17
mars att elever i gymnasieskolan vid Alströmergymnasiet skulle ges fjärr- och distansundervisning i
enlighet med 7 § förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning
av viss smitta. Vuxenutbildningen krävde ej särskilt beslut, då man inom denna skolform redan kan
bedriva fjärr- och distansundervisning. Den 29 maj rekommenderade Folkhälsomyndigheten att
gymnasieskolor och vuxenutbildningen skulle återgå till ordinarie undervisning från och med 15 juni
2020.
Omställningen till fjärr- och distansundervisning har varit följsam och effektiv till följd av att
huvudmannen sedan ett antal år genomfört digitalisering i skolverksamheten. Elever och lärare har
självklart påverkats av situationen, men har hanterat den väl. Enkäter har genomförts kontinuerligt
för att följa elevernas studiesituation. Elevhälsa och praktiska moment har genomförts under hela
perioden. Även Skolinspektionen har genomfört intervjuer med rektorer som bland annat syftar till
att få inblick i och exempel på hur distansundervisningen har genomförts.
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339 elever avslutade sina studier vid Alströmergymnasiet vårterminen 2020.
Alingsås kommun tilldelades utmärkelsen Guldtrappan tillsammans med åtta andra skolhuvudmän i
juni. Kultur- och utbildningsnämnden får priset för andra året i rad för sitt arbete med digitalisering
inom gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. En lärare vid gymnasiet har nominerats
till Guldäpplet vilket är ett lärarstipendium som delas ut årligen till en eller flera lärare som förnyat
lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt,
kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.
Ett effektiviseringsarbete utifrån digitalisering har under våren och sommaren genomförts i
skolbibliotekets regi då gymnasiets samtliga kurslitteratur registrerats i kommunens
biblioteksdatabas KOHA. Detta medför utlåning av kurslitteratur och en inventering av gymnasiets ca
10 000 kursböcker. Samtliga elever kommer att registrera sig för lånekort och låna kurslitteraturen.
När Alströmergymnasiet gick över till fjärr- distansundervisning beslutade Alingsås kommun att
erbjuda eleverna takeaway-luncher från restauranger och kaféer i Alingsås kommun. Detta för att
stötta det lokala näringslivet. Under tio veckor levererades över 28 400 luncher från 37 olika
restauranger och kaféer. De elever som bodde långt ifrån restauranger fick utkörd lunch från skolans
kök. Hela satsningen har möjliggjorts genom att gymnasiets administration tillsammans med ITavdelningen skapade en särskild e-tjänst för ändamålet och att upphandlingsenheten samverkade
med kultur- och utbildningsförvaltningen.
Gymnasiesärskolan utmärker sig genom en ökning av elevantalet inför höstterminen 2020. Under
höstterminen förväntas 15 nya elever starta utbildningen i jämförelse med åtta nya elever 2019.
Detta innebär en omställning och förändrat arbetssätt för att möta en större elevgrupp. Sammanlagt
kommer det att finnas 40 elever på gymnasiesärskolan. En orsak till attraktiviteten kan vara att
Kultur- och utbildningsnämnden beslutat att starta upp programmet Hälsa, vård och omsorg från och
med läsåret 2020/2021. Under våren beslutade nämnden också om ”Riktlinje för mottagande i
Alströmergymnasiets gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans nationella program” (KUN
2020-02-19 § 10).
Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att det humanistiska programmet vid
Alströmergymnasiet läggs ner från och med läsåret 2021/2022. Programmet har de senaste fyra
läsåren varit vilande på grund av lågt söktryck. Nämnden har beslutat att musikproduktion startas
som en ny valbar inriktning på det estetiska programmet från och med läsåret 2021/2022. Detta som
ett led i att förnya och bredda programmet och komplettera de nuvarande inriktningarna dans och
musik.
Den stora gymnasiemässan i Göteborg som vanligtvis har över 30 000 besökare per år ställdes in,
vilket innebär ett förändrat förhållningssätt för att marknadsföra Alströmergymnasiet än mer
virtuellt.
En genomgång av Kulturskolans taxor, utbud och målgrupper har genomförts under perioden i syfte
att få en långsiktig hållbar ekonomi i relation till kvalitet och att möta nya målgrupper. Ett nytt
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koncept genomfördes i augusti när en inspirationsvecka infördes vid Kulturskolan för elever som vill
prova på utbudet.
Det kommunala aktivitetsansvaret
I början av året antog nämnden ”Riktlinje och rutiner för det kommunala aktivitetsansvaret i Alingsås
kommun” (KUN 2020-02-20 § 2). Nämnden har varje månad följt upp utvecklingen av antalet
ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Detta beskrivs utförligare i avsnittet där
internkontrollplanen följs upp.

Anläggning och fritid
Öppettiderna vid Nolhaga Parkbad har förändrats vid två tillfällen för att anpassa till bemanning och
coronasäkra miljö och ekonomi samt till hemesterperioden. Till följd av Covid-19 har antalet
badgäster minskat under årets första åtta månader. Detta gäller samtliga kundgrupper så som
alingsåsbor, föreningar, skolor och simskolor. Under perioden mars till juni var det ungefär 14 700
färre betalande gäster jämfört med samma period under 2019. Parkbadet har sedan juli månad sett
ett trendbrott i antalet besökare. En trolig förklaring av denna ökning är hemesterfirandet i
kombination med det dåliga vädret under juli.
Verksamheten i Nolhaga Parkbad har utökat de ordinarie säkerhetsrutinerna och genomfört flertalet
covidanpassade åtgärder. Bland annat har antalet badgäster som får vistas i anläggningen ändrats
från 400 till 200 gäster. Vid köbildning har insatser genomförts i syfte att minska trängsel och i
omklädningsrummen har vissa omklädningsskåp stängts för att möjliggöra en säkrare miljö vid
ombyte.
Sanering av ishallen
Under våren upptäcktes mikrobiella skador i ishallen. Till följd av detta fattades det beslut om att
renovera och sanera ishallen för att komma till rätta med skadorna. Det är hyresvärden Alingsåshem
som har ansvarat för insatserna och kultur- och utbildningsförvaltningen har bistått i planering och
utformning av saneringen. Från och med vecka 32 var hallen färdig att tas i bruk igen.
Föreningslivet
Alingsås har ett starkt föreningsliv som under pandemin upplever kännbara effekter i sina
verksamheter tillika inkomstbortfall. Det handlar bland annat om inställda träningar, matcher,
turneringar och evenemang. Mot bakgrund av detta beslutade kultur- och utbildningsnämnden den 7
april att fördela ett riktat stödpaket om två miljoner kronor till Alingsås föreningsliv. Stödpaketet
innebar att en miljon gick till föreningar som bedriver kontinuerlig barn- och ungdomsverksamhet.
Dessa medel gick till såväl idrottsföreningar som till kulturaktiviteter för att värna folkhälsan i
Alingsås kommun. Utöver detta blev föreningarna betalningsbefriade för hyror och arrenden för de
anläggningar och fotbollsplaner som kommunen tillhandahåller under april och maj månad.
Även riktade medel utlystes till de föreningar som anordnade avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för
barn och ungdomar. Sammantaget bidrog 16 föreningar under perioden 15 juni – 16 augusti med
över 22 olika aktiviteter. För att handlägga ovanstående har omfördelning av personalresurs om 25 %
krävts inom förvaltningen.
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Nämnden beslutade att ställa in årets upplaga av Potatisfestivalen på grund av smittorisken med
större folksamlingar till följd av Covid-19. Årets 40-års jubileum kommer att firas vid nästa års
festival.

Integration och arbetsmarknad
I april tog Migrationsverket beslut om att skjuta upp mottagandet av KVOT-flyktingar till Sverige
tillsvidare. Detta har påverkat förvaltningens mottagande av nyanlända vilket har haft en negativ
inverkan på nämndens resultat.
På grund av rådande situation har endast 31 personer mottagits vid Integrationsavdelningen. 15 av
dessa 31 ingår i kommunens årliga fördelningstal på 53 personer, övriga 16 är självbosatta samt
familjeanknytningar. I juli fattade Migrationsverket beslut om att KVOT-flyktingar kunde påbörja
inresandet i Sverige igen om än i mindre skala än först planerat. Förvaltningen prognostiserar och
förbereder för mottagande av KVOT-flyktingar från och med september månad.
Detta har resulterat i att förvaltningen har under året haft tomma bostäder i väntan på nya beslut
från migrationsverket, vilket har genererat lokalkostnader som återsöks i efterhand av
Migrationsverket. Hela fördelningstalet under 2020 prognostiseras kommer kunna bosättas.
Under perioden har förvaltningens enhet ”En väg ut” administrerat och anordnat sammantaget 100
stycken feriejobb/sommarjobb till ungdomar i åldrarna 16-18. Kultur- och utbildningsförvaltningen
och Alingsås föreningsliv handledde 75 unga under perioden. Övriga feriejobb/sommarjobb återfanns
inom kommunens andra förvaltningar. På grund av smittorisk och ej säkerställda arbetsplatser
beslutades att ställa in period 1 och 50 arbetsplatser färre kunde därmed fördelas.
Under hösten kommer en ungdomssatsning att fortgå där ungdomar som tagit studenten och
individer in om det kommunala aktivitetsansvaret får möjlighet till arbete.

§ 37a-medel för öppen förskola och ESF medel för arbete med utrikesfödda långt ifrån
arbetsmarknaden
Kultur- och utbildningsförvaltningen har för perioden 2020-08-2021-12 blivit beviljade 1 mkr från
Länsstyrelsen för att starta upp och driva en öppen förskola med fokus på integration och språk. Den
öppna förskolan är en samverkan med Barn- och ungdomsförvaltningen, Integrationsavdelningen och
Kulturhuset. Integration och arbetsmarknadsenheten har även blivit beviljade medel till ett
Europeiskt socialfonds-projekt tillsammans med Härryda kommun för att arbeta med utrikesfödda
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Sammantaget erhåller projektet cirka 5,5 mkr under 29
månader från ESF-fonden och kommunerna går också in med egen finansiering.
Projektet ”Inkluderande bygg i Alingsås” har startats i samverkan med Alingsåshem, Peab och kulturoch utbildningsnämnden. Fem deltagare ur målgruppen nyanlända har påbörjat sin utbildning till
bygglärling.
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Kultur, turism och evenemang
Under delåret beviljades Kulturskolan bidrag från Kulturrådet för ett projekt utifrån El Sistemas
arbetssätt, för att nå nya målgrupper som involverar barn och unga och deras familjer. Från
Kulturrådet beviljades också bidrag för Stärkta bibliotek, för fortsatt projektanställning av IT-pedagog
för besökare, uppsökande verksamhet för integration och kompetensutveckling för personal.
Tillsammans med Göteborgs stad och Kungsbacka kommun beviljades Alingsås kommun ytterligare
ett projekt för Stärkta bibliotek. Projektet syftar till kompetens- och integrationshöjande insatser.
Under perioden öppnade museet tre nya utställningar: ”Från villa till slott – fotografier från Nolhaga”
och ”Teknik i nöd och lust – en utställning från Alingsås museum på Nolhaga slott” på slottet samt
”Ha spara ta tillvara” i Alströmermagasinet, en utställning med tydligt fokus på hållbarhet och
Agenda 2030.
Programverksamheten vid Kulturhuset ställde om och livestreamade bland annat föreställningar och
författarsamtal. Även nationaldagen visades via kommunens facebooksida. Visning av
museiutställning och konst på stan för barn samt workshops har också filmats och lagts upp digitalt
via hemsidan. Biblioteket har erbjudit hemkörning av boklån och digitala bokcirklar.
”Nedslag”, en utställning med valda verk ur kommunens konstsamling, är en av effekterna av covid19 då ordinarie utställning fick flyttas fram. ”Konst på hjul”, cykelvisning av stadens konst, visade sig
vara ett hållbart koncept i tiden med möjlighet till visning på distans utomhus. I mars övertog
nämnden ansvaret för ”Landart” och ”Poetens plats” och numera finns en digital hemsida med
verken.
Under perioden har en hemesterportal upprättats på kommunens hemsida där kommunens samtliga
platser och aktiviteter samlats och presenterats för att attrahera kommunens invånare och besökare.
Ett prioriterat område har varit cykelkonceptet där cykelkartor, uthyrning och kultur lyfts.
Marknadsföringen har varit intensiv via sociala medier och annonsering under perioden. Under
hemesterperioden juni till augusti har 157 449 besök på hemsidan genomförts. Av dessa
genomfördes 4 120 besök på hemesterportalen. Antal besökare på hemsidan har gått upp jämfört
med samma period 2019 då genomfördes 128 859 besök. En ny satsning kallad ”skattjakten”
genomfördes för målgruppen barnfamiljer i Nolhaga parken. Sammantaget genomfördes 311 rundor
med skattjakter under sommarperioden.
Kulturhuset har haft vikande besökssiffror under perioden. Sammanlagt genomfördes 91 826 besök
jämfört med 130 354 besök under samma period under 2019. Detta beror troligtvis på den rådande
pandemin. Också i bibliotekets filial i Sollebrunn har sett en nedgång i besökssiffrorna där 9 425
besök genomfördes under årets först åtta månader jämfört med 13 894 besök under 2019.
Besökssiffrorna till biblioteksfilialen i Ingared har dock inte sett samman nedgång med 19 173
besökare under perioden jämfört med 19 935 besök under perioden föregående år.
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Utlåningsstatisktiken av böcker vid biblioteket visar dock inte på motsvarande nedgång. Under
perioden har 148 751 utlån genomförts jämfört med 150 736 under samma period under 2019.

Måluppföljning
Nedan anges nuläget för arbetet med de fastställda målen. Här lämnas även en prognos för
måluppfyllelsen per helår. Följande signalfärger används för bedömning av nuläget:
Ej uppfyllt

Delvis uppfyllt

I hög grad uppfyllt

Helt uppfyllt

KF:s policy för Agenda 2030.
Kommunen strävar efter ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Alingsås. De tre
hållbarhetsperspektiven ska genomsyra nämndens arbete. Kultur- och utbildningsnämnden arbetar
förebyggande på olika nivåer och där igenom nå social hållbarhet. Detta sker bland annat genom
utbildning, riktade insatser för att öka självförsörjningsgraden för de som står långt ifrån
arbetsmarknaden, fritidsgårdsverksamhet, satsningar på folkhälsa och kultur samt genom
verksamhet som gynnar integration och inkludering. Nedan anges vilket mål i Agenda2030 som varje
mål kan kopplas till.

Kommunfullmäktiges mål 1

Alingså s vä xer genom att stä rka och uppmuntra arbetsliv, nä ringsliv och
fö reningsliv

Nämndens mål

Stimulera barn och unga att börja samt fortsätta idrotta inom
föreningsidrotten i samverkan med föreningslivet

Indikator

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år

Uppföljning (nyckeltal)

Antal deltagare i åldern 12-16 år

Nuläge 2018

34 deltagartillfällen (nuläge 2018)

Målvärde 2020

>34 deltagartillfällen

Prognos måluppfyllelse

I hög grad uppfyllt

Kommentar:
Resultat av 2019 års siffror avseende indikatorn och nyckeltalet publiceras under vecka 40. De
senaste årens siffror avseende deltagartillfällen ser ut enligt följande:

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 7-20 år
2016

2017

2018

Alingsås

37

34

34

Riket

34

34

32

Källa: Kolada
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Resultaten innebär att Alingsås ligger bland de 25 % bästa kommunerna i Sverige sett till antal
deltagartillfällen.

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv. 13-16 år
2016

2017

2018

Alingsås

45

43

44

Riket

43

43

40

Källa: Kolada

Antal deltagartillfällen för unga i tonåren 13-16 år visar också på resultat där Alingsås ligger bland de
25 % bästa kommunerna i Sverige.
Kultur- och utbildningsnämnden fördelar föreningsbidrag till föreningslivet samt tillhandahåller
idrottslokaler och anläggningar till föreningar. Genom dessa kanaler stimulerar nämnden till ett aktivt
föreningsliv. Under årets första halvår har särskilda stimulansmedel riktats barn -och ungdomsidrott
till följd av pandemin. Utöver detta har riktade medel tilldelats föreningar som skapat
sommarlovsaktiviteter för barn och unga under veckorna 25 till 33. Sammantaget har 16 föreningar
tilldelats medel för att utföra 22 olika aktiviteter. För att förstärka samverkan med föreningslivet sker
kontinuerliga möten för att säkerställa att Alingsås unga har möjlighet att utöva sin idrott på olika
villkor.
Agenda 2030
Mål 3 Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Kommunfullmäktiges mål 2

I Alingså s finns goda livsmiljö er genom en lå ngsiktig ekologisk, social
och ekonomisk hå llbarhet utveckling

Nämndens mål

Skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna utveckla innovativa och
individuella möjligheter för ökad självförsörjningsgrad samt utföra
kartläggningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Indikator

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat
arbeta eller studerat, andel (%)

Uppföljning (nyckeltal)

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat
arbeta eller studerat, andel (%)

Nuläge 2018

51 % av inskrivna deltagare (nuläge 2018 när verksamhet låg hos Socialnämnden)

Målvärde 2020

>51 %

Prognos måluppfyllelse

Delvis uppfyllt

Deltagare som börjat arbeta eller studera vid avslut AME (%)
Alingsås

2017

2018

2019

48

51

40

Prognos
2020
50

7

Göteborgsregionen

33

41

43

Liknande kommuner, övergripande

49

34

42

Västra Götalands läns kommuner

40

36

39

Källa: Kolada

Siffrorna visar att andelen deltagare som börjat arbeta eller studera vid avslut vid kommunens
arbetsmarknadsenhet har förändrats över tid. En minskning under 2019 kan vara ett resultat av det
förändringsarbete som nämnden genomförde i samband med övertagandet och effektiviseringen av
Arbetsmarknadsenheten från januari 2019.
När verksamheten övergick till kultur- och utbildningsnämnden påbörjades ett arbete med att se
över samt effektivisera arbetssättet på Arbetsmarknadsenheten. Detta gjordes bland annat genom
att:
 Arbetsmarknadsinsatserna sågs som ett förvaltningsövergripande arbete där alla
verksamheter skulle bidra.
 Utifrån från målgrupp renodla insatser
 Satsningar på den fysiska miljön på Actusgården
 Tätare samverkan mellan Integrationsavdelningen och Arbetsmarknadsenheten för att hitta
synergier samt socialförvaltningen.
2019 års resultat ligger nära övriga kommuner i Göteborgsregionen och i Västra Götaland. Det
samma gäller när Alingsås resultat jämförs med kommuner med liknande förutsättningar som
Alingsås.
Fram till augusti 2020 har sifforna förbättrats då cirka 50 % (79/159) av deltagarna som avslutades
vid Arbetsmarknadsenheten gick ut i arbete eller studier. Dessa siffror kan vara en effekt av att de
genomförda reformera nu börjar visa resultat.
Under perioden har 159 av de 263 deltagarna avslutats i verksamheten vid Arbetsmarknadsenheten.
Av de som avslutats har 71 personer gått ut i arbete och åtta personer har påbörjat CSN-berättigade
studier. Övriga personer har avslutats efter genomförda insatser i enlighet med uppdrag från
uppdragsgivare som exempelvis arbetsförmedlingen. Bland annat har 29 personer genomgått
arbetsförmågeutredningar under perioden. Dessa utredningar är utförda av legitimerad
fysioterapeut och arbetsterapeut. Övriga individer har avslutats hos Arbetsmarknadsenheten med
en rekommendationer om fortsatt planering hos exempelvis Socialförvaltningen och
Arbetsförmedlingen.
För helåret gör förvaltningen bedömningen att cirka 50 % av de som avslutas vid
Arbetsmarknadsenheten går ut arbete eller studier. En effekt av vårens pandemi var att arbetsgivare
inte tog emot personer som var i behov av praktik eller arbetstillfällen. Under hösten bedöms denna
situation förbättras något för deltagarna.
Totalt har förvaltningen över 2 000 näringslivskontakter per år. Dessa utgörs bland annat av
aktiviteter såsom PRAO, arbetsmarknadspraktik, lärlingsprogram, programråd samt samarbeten kring
evenemang och besöksnäring. Detta bidrar till att öka andelen i egen försörjning.
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Sammanlagt finns det 45 personer med lönestöd/extratjänster i kommunens olika förvaltningar
fördelade enligt följande:

21 personer kultur- och utbildningsförvaltningen
15 personer vård- och omsorgsförvaltningen
7 personer barn- och ungdomsförvaltningen
2 personer socialförvaltningen

Agenda 2030
Mål 8 verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Kommunfullmäktiges mål 3

Alingså sarna har inflytande, få r god service och ett gott bemö tande frå n
kommunen

Nämndens mål

Invånare och besökare samt elever får ett gott eller mycket gott bemötande i
nämndens samtliga verksamheter. Man möter engagerade, respektfulla och
kompetenta tjänstepersoner.

Indikator

Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)

Uppföljning (nyckeltal)

Gott bemötande vid kontakt med kommunen % (följs upp i område skola och
kultur/fritid samt individ o familj i Servicemätning post och telefoni – bemötandet
graderas utifrån nivåerna Mycket god – God – Medelgod – Dålig)

Antal nöjda elever, invånare och besökare i nämndens verksamheter (Verksamhet
Utbildning, Nolhaga Parkbad, Integrationsavdelningen, föreningar och biblioteket)

Nyckeltal från GR-enkäten ”Jag är nöjd med min skola som helhet”
Nuläge 2019

75 % (nuläge 2019 Kultur/fritid, Servicemätning post och telefoni)
100 % (nuläge 2019 skolan, Servicemätning post och telefoni)
100 % (nuläge 2019 individ o familj, Servicemätning post och telefoni)
74 % (nuläge 2019 GR-enkät)

Målvärde 2020

100 % ”gott bemötande” (Servicemätning post och telefoni)
Minst 75 % ”Jag är nöjd med min skola som helhet” (GR-enkät)

Prognos måluppfyllelse

Delvis uppfyllt

Kommentar:
Måttet avseende Indikatorn ”Gott bemötande vid kontakt med kommunen (%)” presenteras vecka
42 och kan därmed inte utvärderas till delårsbokslutet. På grund av rådande omständigheter med
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pandemin och minskat antal besökare i verksamheterna vid Nolhaga Parkbad och biblioteket har
någon kundundersökning inte genomförts under våren.
Integrationsavdelningens genomförda enkät om trivsel och mottagande i Alingsås kommun visar
trots den låga svarsfrekvensen (21 av 72) att man upplever bra mottagande, god kontakt med
handläggare, känner sig lyssnad på och delvis känner sig som en del av det svenska samhället.
Flertalet upplever att det finns goda möjligheter att skaffa arbete i Alingsås. Fyra upplever dock att
de blivit kränkta i olika möten som skett i kommunen.
Elever år 2 gymnasieskolan
I år deltog Alströmergymnasiet i Skolinspektionens regelbundna skolenkät vilket medförde att man
inte deltog i GR-enkäten. Nyckeltalet ”jag är nöjd med min skola som helhet” återfinns dock i både
GR-enkäten och Skolinspektionens skolenkät. Nedan redovisas resultatet av nyckeltalet från vårens
skolenkät jämfört med 2018 då Skolinspektionen senast genomförde samma enkät.
I enkätresultatet framkommer att 297 elever av 339 möjliga i årskurs två har svarat på enkäten, vilket
utgör en svarsfrekvens om 87,6 %. Motsvarande svarsfrekvens för senaste GR-enkäten från 2019 var
87,8%.
Jag är nöjd med min skola som helhet (indexvärde 0-10)
2018

2020

Alströmergymnasiet år 2

7,4

7,5

Totalresultat för samtliga deltagande
skolenheter i landet

7,2

7,3

Källa: Skolinspektionens skolenkät

Kommunfullmäktiges mål 4

Alingså s barn och elever erbjuds en av landets bä sta utbildningar

Nämndens mål

Andelen gymnasielever med examen inom 3 år ska öka

Indikator

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

Uppföljning (nyckeltal)

Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)

Nuläge 2018

76,7 % av gymnasieelever (nuläge 2018)

Målvärde 2020

>76,7 %

Prognos måluppfyllelse

I hög grad uppfyllt
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Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)
2016

2017

2018

2019

Alingsås

71,3

72,5

76,7

74,9

Riket

69,7

69,6

70,5

69,6

Källa: Kolada (N17467)

Alla nationella gymnasieprogram är treåriga, men vissa elever behöver fler år för att ta examen från
ett nationellt program. I vissa fall har skolan inte lyckats att stötta eleverna med att nå
kunskapskraven i alla kurser men det kan också var aktiva val gjorda av eleven i samråd med rektor
och elevhälsa.
Andelen elever vid Alströmergymnasiet totalt (inkl. IM) som tar examen inom fyra år har minskat
något jämfört med föregående år. Ser man till gymnasieskolans genomströmning 2019 vad avser
elever som tar examen inom fyra år, vilket även inkluderar introduktionsprogrammen, befinner sig
Alströmergymnasiet över snittet i riket. Resultatet för 2019 innebär också att Alingsås återfinns bland
de 25 % bästa kommunerna i Sverige.
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)
2016

2017

2018

2019

Alingsås

66,9

70,2

71,4

69,3

Riket

63,6

64,8

64,3

64,7

Källa: Kolada

Andelen elever vid Alströmergymnasiet totalt (inkl. IM) som tar examen inom tre år har minskat
något. Resultatet för 2019 innebär dock att Alingsås fortsatt återfinns bland de 25 % bästa
kommunerna i Sverige. Ser man till gymnasieskolans genomströmning 2019 vad avser elever som tar
examen inom tre år, vilket även inkluderar introduktionsprogrammen, befinner sig
Alströmergymnasiet över snittet i riket.
Genomströmningen på tre år vid yrkesprogrammen har ökat jämfört med föregående läsår, men
befinner sig fortfarande under riksgenomsnittet. En förklaring till att Alströmergymnasiet befinner sig
under snittet i riket är att det på gymnasiet sker en anpassning av studierna för att hålla eleverna
kvar i skolan, främst inom yrkesprogrammen. Genom detta erhåller eleverna en yrkesutgång med
studiebevis istället för yrkesexamen. I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och
på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får eleven ett examensbevis om hon eller han uppfyller
kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis
Vidare finns det vid exempelvis vård- och omsorgsprogrammet elever som väljer att avbryta sina
studier i förtid då eleverna i hög grad arbetar under sin studietid och får tillfälliga anställningar trots
att gymnasieexamen ej är avklarad. Genomströmningen vid högskoleförberedande program
minskade 2019 jämfört med 2018, men ligger fortfarande över snittet för riket.
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Kommunfullmäktiges mål 4

Alingså s barn och elever erbjuds en av landets bä sta utbildningar

Nämndens mål

Öka andelen kurser och stödfunktioner på SFI som erbjuder individuellt och
flexibelt lärande.

Indikator

Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare,
andel (%)

Uppföljning (nyckeltal)

Antal kurser som möjliggör flexibelt och individuellt lärande

Nuläge 2018

42 % av elever på SFI (nuläge 2018)

Målvärde 2020

>42 %

Prognos måluppfyllelse

Ej uppfyllt

Elever på SFI som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare, andel (%)
2016

2017

2018

2019

Alingsås

49

38

42

32

Riket

45

44

43

42

Källa: Kolada

Andelen elever på SFI som klarar minst två kurser eller fler två år tidigare har minskat 2019 jämfört
med 2018. Detta kan bero på att andelen elever som gör avbrott i sina SFI-studier har ökat.
Anledning till att avbrotten beror främst på bristande studieaktivet som i sin tur är en följd av
bristande motivation och psykiska ohälsa. Den andra vanligaste orsaken till att elever gör avbrott i
sina studier är att man erhåller jobb eller praktik. En elev kan göra avbrott i sina SFI-studier för att
exempelvis delta i ett projekt eller ett yrkesprogram som riktar in sig på yrkessvenska. Sådana
avbrott redovisas som studieavbrott i statistiken även om de nya studierna kan ge ökade möjligheter
till inkludering och på sikt leda till arbete.
Sedan augusti 2019 arbetar SFI med ”en till en” datorer till eleverna och digitala läromedel. Genom
att arbeta digitalt kan eleven få stöd av sin lärare utifrån sitt unika behov. Lärande sker ”när som
helst, var som helst” för att underlätta för eleven att korta lärsträckan. Detta ger en ökad flexibilitet
och ett individuellt lärande. Under pågående pandemi har denna form av undervisning utvecklats
ytterligare. Detta är ett resultat av förstelärares resurser vilka har bidragit till att förbättra
undervisningen avseende detta. Lärarna vid SFI arbetar tydligare med individuella studieplaner vilka
följs upp tätare och utvärderas var fjärde till sjätte vecka.
Agenda 2030
Mål 4 Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande
för alla.
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Internkontroll
Uppföljning av internkontrollpunkter bedöms utifrån följande:
Kontrollen är genomförd utan anmärkning/med försumbar anmärkning
Kontrollen är genomförd med anmärkning
ÖKNING AV INSKRIVNA UNGDOMAR I DET KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET
Kultur- och utbildningsnämnden får vid varje nämndsammanträde information om antalet ungdomar
som är inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).
Under perioden har antal inskrivna ungdomar sett ut enligt följande:

I sysselsättning
Vägledande
samtal/enskilt
stöd
Aktivitet och
/eller praktik
genom ”din
väg”

Januari Februari
Mars
107
99
98
13
8
13

April
88
19

Maj
89
19

Juni
80
35

Juli
76
5

Augusti
67
98

17

17

17

20

10

10

20

18

Källa: Elin verksamhetssystem

De ungdomar som är i sysselsättning är inte behov av förvaltningens aktiva stöd. Gruppen sysselsatta
har dock under vårens rådande pandemi följts upp tätare än normalt då ungdomarna riskerade att bli
utan sysselsättning snabbare än planerat. Detta kan delvis bekräftas av att antalet ungdomar i
sysselsättning minskat under våren till följd av att arbetsgivare i högre utsträckning avstod från att
förlänga tillfälliga anställningar. Detta resulterade i att antalet ungdomar att följa upp och erbjuda
stöd inom KAA ökade. Förvaltningen arbetar mer aktivt med de ungdomar som återfinns i
kategorierna ”vägledande samtal/enskilt stöd” och ”aktivitet och eller praktik genom ”din väg”.
I juni uppstod en ökning av antalet ungdomar som var i behov av stöd då man redan i juni kunde se
och följa upp några av de ungdomar som fått studiebevis efter avslutade gymnasiestudier.
Under senare delen av juni och första veckorna i juli fortsatte förvaltningen att stå i kontakt med
ungdomar i behov av stöd och började även arbetet med att följa upp de 56 ungdomar som total
visade sig få studiebevis. Av dessa genomförde 37 studier på Alströmergymnasiet. Förra året
hanterade man totalt 34 studiebevis. Under augusti följs 64 ungdomar upp däribland de 56 med
studiebevis. 67 unga har i nuläget sysselsättning och 34 ungdomar har tillkommit/ är nya i systemet.
27 av dessa är födda 2004.
Antalet 98 ungdomar för augusti i kategorin ”vägledande samtal/ enskilt stöd” är högt men för
många av dessa kommer uppföljning och kartläggning att räcka. I september vet förvaltningen mer
om vilka som kommer att behöva mer stöd av KAA.
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RISK FÖR MINSKAD INTEGRATION VID SENT INTRÄDE PÅ ARBETSMARKNADEN
Antalet i självförsörjning efter etableringsfasen ska rapporteras till Kultur- och utbildningsnämnden
kvartalsvis. Förvaltningen har med anledning av detta sammanställt informationen per augusti. Som
nyanländ i Sverige erbjuds man att ingå i det så kallade etableringsprogrammet i
Arbetsförmedlingens regi, ett program som sträcker sig över 24 månader. Arbetsförmedlingen är
huvudaktör i planering av processen men kommunen utgör en viktig samverkanspartner för att få
personer i självförsörjning. Under perioden har 15 individer avslutat sin etableringsperiod och av
dessa har nio gått ut i självförsörjning.
Sedan 2019 är Alingsås kommuns arbetsmarknadsenhet och integrationsverksamhet organiserade
inom samma verksamhet. Detta har möjliggjort synergier mellan verksamheterna och nya arbetssätt
har etablerats för effektivisering. Fokusering i samverkan med Arbetsförmedlingen gällande de
personer som är på väg att lämna etableringsfasen har givit goda resultat. Per augusti månad har 15
individer avslutat etableringsfasen och nio av dessa har gått ut i självförsörjning.
KVALITETSSÄKRING AV FÖRENINGSBIDRAGSPROCESSEN
Arbetet med att upprätta rutiner pågår.
RUTINER FÖR PROVTAGNING AV EU-BADEN
Rutiner har upprättats samt implementerats under sommaren 2020. Under sommarperioden har
rutinerna efterlevts. Kommunen har vid några tillfällen avrått allmänheten från bad i sjöar till följd av
algblomning.
NÅ UT MED KOMMUNIKATION OCH INFORMATION AVSEENDE KULTUR -, TURISM- OCH FRITIDSPROGRAM
Under perioden har en kommunikationsplan påbörjats tillsammans med kommunikationsenheten
men arbetet har på grund av pandemin inte färdigställts helt. Däremot har kommunikation och
information nått ut under sommarperioden samt gällande aktiviteter.
RISK ATT BOSTÄDER SAKNAS FÖR GRUPPEN NYANLÄNDA EFTER ETABLERINGSFASEN
Tillgång på bostäder för nyanlända inom fördelningstalet samt för personer som avslutat sin
etableringsfas ska rapporteras till kultur- och utbildningsnämnden kvartalsvis.
2016 ökade Alingsås kommun Alingsås flyktingmottagande. För att kunna uppfylla det årliga
lagstadgade fördelningstalet enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning (bosättningslagen) har kultur- och utbildningsnämnden sedan 2016 hyrt ut tillfälliga
boenden till personer inom fördelningstalet. Sedan 2016 har 626 personer anlänt till kommunen
varav 379 stycken omfattas av bosättningslagen, det vill säga personer där kultur- och
utbildningsförvaltningen har ordnat med boende.
Beredskapen för att ta emot nya individer inom fördelningstalet har varit och är fortfarande god.
Däremot är det en identifierad social risk att personer inte kommer ut i eget boende efter
etableringsfasen vilket motverkar integrationen och bostadssegregeringen ökar. Bosättningen av
nyanlända är kostnadsdrivande när personer bor kvar i nämndens boende efter etableringsperioden.
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I januari 2020 hyrde kultur- och utbildningsnämnden ut bostäder i andra hand till 70 personer vilka
återfanns i 30 olika hushåll. Fram till augusti månad kan förvaltningen se en minskning av
andrahandshyresgäster från 70 till 64 stycken uppdelade på 21 olika hushåll.
Detta beror på att Integrationsavdelningen under våren har fokuserat på, att med stöd av nämndens
antagna riktlinjer (2019-10-23 § 132) för boende, stödja andrahandshyresgäster till egna
förstahandskontrakt då personer efter två år i kommunen inte längre genererar några statsbidrag
men fortfarande medför kostnader för förvaltningen. Detta arbete har tillfälligt minskat nämndens
andrahandsuthyrning då även nya hyresgästerna tillfälligt minskat. Personer som ej genererar några
statsbidrag uppgår per augusti till 14 personer i fyra hushåll och prognostiseras medföra en kostnad
på 250 tkr under 2020.
Antalet personer som hyr i andra hand av nämnden prognostiseras ligga på runt 65-70 stycken under
resten av året då inflödet av nya hushåll uppskattas ligga på liknande nivåer som de som flyttar ut i
eget boende.
UPPFÖLJNING AV FRÅNVARO VID ALSTRÖMERGYMNASIET
I mars övergick Alströmergymnasiet till fjärrundervisning. Generellt sett minskade elevernas frånvaro
under fjärrundervisningen. I fall där hög frånvaro funnit hos enskilda elever har varje rektor hanterat
detta inom ramen för sitt uppdrag tillsammans med elevhälsoteamet.
Under fjärrundervisningen har rektorer och elevhälsoteamet arbetat med att tydliggöra att lärare ska
samla in närvaro i inledningen av varje lektion. Elever har också informerats om att de måste vara
online med kameran påslagen vid varje lektionsstart. Varje rektor ansvarar för arbetet med frånvaro
på sin sektor som en del av det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet. En uppföljning av frånvaro
kommer att ske inom ramen för kvalitetsarbetet på respektive sektor.
Inför läsåret 2020/2021 byter Alströmergymnasiet närvarosystem.
MINSKAT ADMINISTRATIVT STÖD I FÖRVALTNINGEN
För att ytterligare säkerställa att beslutshandlingar upprättas i tid inför nämndsammanträden har
rutiner utvecklats för att uppnå detta.
EFTERLEVNAD AV SÄKERHETSRUTINER I NOLHAGA PARKBAD
En säkerhetspärm till varje medarbetare har upprättats. Livräddningsövning sker varje vecka och
systematiseras.
UPPFÖLJNING AV UTVECKLING AV BEHÖRIGA LÄRARE
Uppföljning sker systematiskt och vid tillsättning av varje lärartjänst samt befintlig personal återfinns
i IT-systemet Winlas. Förvaltningen tillsätter behöriga lärare där det är ett krav.
UPPFÖLJNING AV KORTTIDSFRÅNVARON
Systematisk uppföljning har introducerats för samtliga chefer och Time Care schemaplanering har
implementerats.

15

UTVECKLING AV ANTALET BETALANDE GÄSTER I N OLHAGA PARKBAD
Nolhaga Parkbad upplevde fram till och med första halvan av mars ett högt inflöde av badande gäster
i paritet med budgeterad nivå. Antalet besökare har under perioden januari till juni minskat från
19 155 i januari till 4 342 i juni bland annat på grund av rådande pandemi. Från och med juli skedde
ett trendbrott då antalet betalande gäster uppgick till 13 162 vilket är en ökning jämfört med samma
period 2019.

Omedelbara åtgärder
Undermålig idrottslokal vid Alströmergymnasiet
Alströmergymnasiets idrottslokaler är i behov av renovering och underhåll. Dagens lokaler påverkar
arbetsmiljön för lärare och elever och personer med funktionsvariationer har begränsade möjligheter
att delta i aktiviteter i lokalerna. En projektplanering har undertecknats och Alingsåshem har startat
processen.
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Ekonomi
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter

Budget
2020

Delårsbok Prognos
slut 2020
helår

89 205

Personalkostnader
Lokalhyror
Köp av tjänster
Övriga kostnader

-195
-56
-88
-34

Verksamhetens kostnader

-373 550

Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag
Finansnetto
Årets resultat

54 601
634
222
550
812

-198
-55
-89
-33

-1 292

59 470

Differens
2020/2019

-4 869

949
976
668
464

-3 685
273
-1 650
555

-117
-37
-53
-22

707
960
725
850

-3 927
738
-3 825
2 038

-237 218

-378 057

-4 507

-232 242

-4 976

-284 345

-182 617

-290 144

-5 799

-172 772

-9 845

284 345
0

189 563
-3

284 345
-1

0
-1

180 200
-6

9 363
3

0

6 943

-5 800

-5 800

7 422

-479

264
249
018
019

-121
-37
-57
-20

87 913

Avvikelse
Delårsbokslut
prognos/budg 2019
et 2020

Inledande sammanfattning
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt ackumulerat utfall om 6,9 mkr för andra
tertialet där säsongsvariationen upplupen semesterlön står för 8,3 mkr av avvikelsen. Större negativa
budgetavvikelser till och med augusti månad utgörs av lägre bidrag från Migrationsverket inom
gymnasieskolan och Integrationsavdelningen samt intäktsbortfall kopplat till Covid-19 inom Nolhaga
Parkbad och Arbetsmarknadsenheten. Totalt sett redovisas en resultatförsämring med 0,5 mkr
jämfört med samma period föregående år.
Under rådande pandemi har omställningsarbete genomförts i samtliga verksamheter för att möta
nuvarande och kommande ekonomiska utmaningar. Beslut har tagits om att begränsa antalet
timvikarier, förändrade öppettider, översyn av nyrekryteringar, omställning av personal och funktion
samt intensifiering av det nämndövergripande arbetet för att söka externa medel. Till och med
augusti har medel motsvarande cirka 11 mkr erhållits för 2020 och kommande år.
Nämnden prognostiserar ett underskott om 5,8 mkr i helårsprognos där ekonomiska effekter av
Covid-19 om cirka 4 mkr under resterande del av året inkluderats. Eftersökta externa medel och
medel som gjorts tillgängliga på nationell nivå men som ej erhållits räknas inte in i helårsprognos.
Under våren 2020 har kommunens nya beslutsstödsystem Hypergene nyinstallerats och
prognosarbetet har från och med april genomförts i den nya modulen. Samtliga chefer har under
våren utbildats i det nya systemet. Förvaltningens systematiska ekonomiarbete syns via att vid varje
prognostillfälle har prognos-workshops genomförts och därefter individuella chefsavstämningar. På
så sätt har kompetensnivå och systemkunskap säkerställts och pandemins påverkan har fortlöpande
kunnat analyseras för relativt god prognossäkerhet i en osäker tid.
Jämförelse kostnadseffektivitet Alströmergymnasiet
Enligt rapport från Svenskt Näringsliv augusti 2019 uttrycks att det kommer krävas en ökad
produktivitet och effektivitet inom kommunernas välfärdsverksamheter för att klara framtida
utmaning. Nämnden har via Kolada gjort en jämförelse av Alströmergymnasiets kostnadsnivå och
kvalitetsnyckeltalet ”Examen eller studiebevis inom 3 år (%)” mot liknande kommuner samt GR, VGR
och riksgenomsnitt. Kostnadsmåttet är nettoavvikelse (%) och erhålls genom procentuell avvikelse
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från referenskostnad, det vill säga en viss kommuns förväntade kostnadsläge utefter dess
förutsättningar.

Kostnadseffektivitet Alströmergymnasiet
3

Höga kostnader
– lågt resultat

Höga kostnader
– högt resultat

2 Liknande kommuner,
gymnasieskola

1

Västra Götalandsregionen

(%)

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola,

I figuren nedan framgår respektive kommungrupperings resultat för 2019 där kostnadsläge mäts på
den vertikala axeln och kvalitetsmått avseende examen efter tre år mäts på den horisontella axeln.
Den önskvärda positionen är i det nedre högra hörnet där, det vill säga lågt kostnadsläge och högt
antal elever med examen. Den röda linjen i figuren är enbart inlagd för visuell effekt, det vill säga
placering ju längre ned till höger ifrån den röda linjen ju bättre kostnadseffektivitet.

0 Riket

GR

-1
-2

Låga kostnader
– lågt resultat

62

64

Alingsås

-3

66

68

70

72

Låga kostnader
– högt resultat

74

76

Examen eller studiebevis inom 3 år, (%)

Alingsås nettokostnadsavvikelse om -1,9 % är en förbättring med 1,2 procentenheter mot
föregående år. Nettokostnadsavvikelsen motsvarar cirka 3 mkr i lägre driftskostnad för
Alingsåsgymnasiet jämfört med referenskostnad. Efter två tredjedelar av 2020 bedöms
nettokostnadsavvikelsen för året att uppnå minst lika bra resultat som föregående år efter
kostnadseffektiv drift under året. Examen eller studiebevis inom 3 år uppnås till 73,1 % vilket är en
försämring med 1,8 procentenheter.
Jämfört med jämförbara kommungrupperingar uppvisar Alströmergymnasiet en fortsatt högre
kvalitet med hög genomströmning till en allt lägre kostnad. Nettokostnadsavvikelsen har årligen
minskat sedan 2015. Även i en analys av kvalitetsmått avseende betygspoäng uppvisar
Alströmergymnasiet högt resultat. På helår förväntas Alströmergymnasiet inklusive
gymnasiesärskolan och interkommunal ersättning att redovisa ett negativt resultat om 4,2 mkr
jämfört med budget.
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Jämförelse kostnadseffektivitet AME
I Alingsås kommun förväntas cirka 300 deltagare få stöd av AME under 2020. Prognos för deltagare
som börjat arbeta eller studera efter avslut vid AME är för 2020 50 % vilket ger ett fyraårssnitt
inklusive prognos för 2020 på 47 %. Ovägt snitt för samtliga jämförbara kommuner är 41 % för åren
2017-2019. AME i Alingsås har därmed ett något högre resultat för kvalitetsmåttet; att deltagare kan
gå vidare och bli självförsörjande.
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv

2017

2018

2019

Alingsås

275

255

166

Göteborgsregionen

362

379

342

Liknande kommuner, övergripande

425

444

399

Västra Götalands läns kommuner

514

529

483

Alingsås

48

51

40

Göteborgsregionen

33

41

44

Liknande kommuner, övergripande

52

34

47

Västra Götalands läns kommuner

40

36

40

Prognos
2020

Deltagare som börjat arbeta eller studera vid avslut AME
50

Källa: Kolada
Kostnaden för arbetsmarknadsåtgärder i Alingsås kommun är 166 kronor per invånare vilket
motsvarar hälften av snittet inom GR. Kostnadsläget för liknande kommuner och inom VGR är mellan
dubbelt till tre gånger så högt. Sammantaget påvisar effektivitetsanalysen tillsammans med
kvalitativt mått att effekten för arbetsmarknadsåtgärder per skattekrona är mycket hög i Alingsås
kommun, det vill säga något högre kvalitet till minst halverad kostnad. Om kostnadsnivån per
invånare varit i paritet med GR-snittet hade kostnadsläget varit ungefär 7 mkr högre. På helår
förväntas AME i Alingsås att redovisa ett negativt resultat om 1,1 mkr jämfört med budget.
Utfall för perioden
Intäkter
Förvaltningens totala intäkter avviker med 4,9 mkr i perioden där Covid-19’s påverkan syns tydligt.
Taxor och avgifter avviker negativt med 3,6 mkr där Nolhaga Parkbad förlorat 1,1 mkr av intäkter
under pandemin. Försäljningsintäkterna är 1 mkr lägre än budgeterat och där utgör minskad
caféförsäljning inom förvaltningens fem caféer 0,7 mkr. Förlorade hyresintäkter för exempelvis
Palladium, Alströmerteatern och konferenslokaler på grund av pandemin.
I och med Migrationsverkets mer restriktiva hållning för utbetalning av medel till
gymnasielagsungdomarna, där utbetalning av bidrag släpat sedan 2018 och bokats upp i
årsbokslutet, uppvisas en negativ avvikelse om 1,8 mkr. Stödpaket till föreningar har kultur- och
utbildningsnämnden fördelat vidare för ersättning för förlorade hyror och arrenden samt lönestöd,
därav positiv avvikelse. Totalt sett uppvisar bidrag ingen avvikelse mot budget.
Personalkostnader
Nämndens personalkostnader avviker positivt med 8,5 mkr mot budget där upplupen semesterlön
står för 8,3 mkr av avvikelsen. Då semesterperioden passerat kommer denna avvikelse att sjunka i
och med att personalen arbetar in sina uttagna semesterdagar och på helår förväntas ingen
avvikelse. Jämfört med periodiserad budget redovisas 1,8 mkr högre personalkostnader augusti
ackumulerat.
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Inom hela förvaltningen råder återhållsamhet vid återbesättning av tjänster och timvikarier med ett
kostnadsläge som generellt följer budget eller bättre med undantag för AME som har ett negativt
utfall för perioden om 3 mkr. En del av avvikelsen utgörs av att fler personer med lönestöd anställts. I
den handlingsplan som togs fram 2019 för att anpassa verksamhet till mer än halverad budgetram
återstod 1,7 mkr att hantera under 2020. Dessa effektiviseringar kommer inte kunna genomföras
under året i och med ökad arbetslöshet i samhället.
Lokalhyror:
Nämndens lokalhyror uppvisar ett positivt utfall mot budgeterad nivå om 0,3 mkr.
Köp av tjänster
Köp av tjänster avviker positivt med 1,1 mkr mot budget. Tjänster inom Kultur och bibliotek avviker
positivt i och med anpassat utbud efter pandemins förutsättningar. Även lägre utfall för måltider och
kostnader för elevresor till gymnasiet och särgymnasiet bidrar till positivt utfall där sommarlovet
bidrar till ett överdrivet stort överskott i perioden. Ökade kostnader för den interkommunala
ersättningen inom gymnasiet samt högre kostnader för administrativa tjänster bidrar negativt.
Övriga kostnader
Övriga kostnader avviker positivt med 1,9 mkr där restriktivitet inom nämndens verksamheter för att
hantera nuläge har gett resultat. Positiva avvikelser syns tydligast inom Alströmergymnasiet där del
av överskottet avser lägre transportkostnader för elever där högre kostnader väntas från och med
september. Utbetalda föreningsbidrag som en del av stödpaketet står för negativ avvikelse.
Jämförelse mellan åren
Intäkter
En intäktsminskning jämfört med föregående år under motsvarande period om 5 mkr beror till
största delen på lägre mottagna bidrag. Bidrag från Migrationsverket har minskat med 6,5 mkr för
gymnasielagsungdomarna och Integrationsavdelningen och bidrag från flyktingfonden är 1,9 mkr
lägre än under 2019. Högre bidrag från Arbetsförmedlingen bidrar till motsatt effekt.
Hyror och arrenden är 0,9 mkr lägre 2020 jämfört med 2019 på grund av stödpaket med avgiftsfrihet
för föreningar för april och maj månad. Motsvarande ökning hittas på bidragssidan och för nämnden
är stödpaketet resultatneutralt.
Positiv avvikelse för IKE för fler inresande elever till Alströmergymnasiet motsvarar 1,4 mkr för
perioden. Nolhaga Parkbad öppnades mot allmänheten under mars månad 2019. Intäkterna marsaugusti är 1,1 mkr lägre under 2020 vilket bedöms bero på pandemin.
Personalkostnader
Nämndens personalkostnader har ökat med 3,9 mkr jämfört med motsvarande period föregående år.
AME uppvisar 2,9 mkr högre personalkostnader beroende på att nämndens arbete med lönestöd
samlats under verksamhet En väg ut samt genomförda feriejobb. I förvaltningen i övrigt syns mindre
förändringar däribland volymökning inom programmen EK och SA på Alströmergymnasiet med fler
klasser som genererar högre personalkostnader i och med fler undervisande lärare.
Lokalhyror
Lokalhyrorna uppvisar ett lägre utfall om 0,7 mkr per augusti månad jämfört med samma period
föregående år. Integrationsavdelningen redovisar 0,6 mkr lägre kostnader vilket främst beror på det
lägre flyktingmottagandet vilket innebär lägre kostnader för hyror för denna målgrupp.
Budgetföljsamhet inom övriga verksamheter är god där hyresnivå generellt följer föregående års
kostnadsläge inklusive indexuppräkning.
20

Köp av tjänster
Köp av tjänster har under 2020 ökat med 3,8 mkr jämfört med föregående år. Ökningen beror främst
på högre interkommunala kostnader inom gymnasieskolan om 4,1 mkr. Högre kostnad per elev,
volymökning, fler utresande elever och att fler elever tar fler än tre år på sig att slutföra sin
utbildning ligger bakom kostnadsökningen. Kommuninterna administrativa tjänster har ökat medan
kostnad för måltider och externa tjänster har minskat.
Övriga kostnader
Lägre utfall om 2,1 mkr för övriga kostnader jämfört med motsvarande period 2019 beror främst på
en lägre kostnadsnivå inom Alströmergymnasiet avseende till exempel IT-material, livsmedel och
kompetensutveckling. Föreningsbidragen visar motsatt avvikelse då ett särskilt riktat föreningsbidrag
samt bidrag till sommarlovsaktiviteter delats ut som en del av stödpaket till föreningar i Alingsås.
Prognos
Intäkter
Intäkter förväntas på helår avvika negativt med 1,3 mkr. Utbetalda medel från Migrationsverket för
elever med tillfälliga uppehållstillstånd har minskat både mot förväntat tidigare år, samt mot årets
budget. Den restriktiva hållningen från Migrationsverket för utbetalning av medel till
gymnasielagsungdomarna förväntas på helår ge en negativ resultatpåverkan om 2,5 mkr.
Covid-19’s påverkan förväntas på helår uppvisa en negativ påverkan på intäktssidan med 4 mkr. Ett
förväntas ett intäktsbortfall om 1,5 mkr för Nolhaga Parkbad, och mot budgeterad intäktsbudget en
avvikelse om 2,7 mkr. Avvikelsen består av tydligt minskat besöksantal, avbokning simundervisning,
försäljning och vattenträning.
Ett betydande intäktsbortfall förväntas inom nämndens caféverksamheter så länge restriktioner
kopplade till Covid-19 fortgår. På helår beräknas nettoeffekten mellan köpta och sålda varor uppgå
till 0,5 mkr lägre än budgeterad nivå. Integrationsavdelningens bidrag från Migrationsverket
samt hyresintäkter för andrahandsbostäder förväntas påverkas negativt då flyktingmottagandet
avstannat på grund av rådande läge. Inom AME och En väg ut avviker intäkter från
Arbetsförmedlingen positivt då fler personer med lönestöd anställts.
Personalkostnader
Under rådande läge med ökande arbetslöshet förväntas deltagarantalet vid kommunens
Arbetsmarknadsenhet att öka och även kräva en omställning till nya grupper. Detta innebär att den
handlingsplan som togs fram för enheten under 2019 inte har kunnat genomföras enligt plan och
personalkostnader avviker negativt med 5 mkr. Cirka 2,1 mkr av avvikelsen utgörs av att fler personer
med lönestöd anställts med motsvarande ökning av bidrag vilket gör ökningen resultatneutral.
Totalt förväntat underskott för AME uppgår till 1,1 mkr.
Nämndens totala personalkostnader förväntas uppvisa 3,7 mkr i negativ avvikelse då övriga
verksamheter totalt sett avviker positivt. Nolhaga Parkbad omställning av verksamheten med bland
annat anpassade öppettider förväntas på helår generera knappt 1 mkr lägre personalkostnader.
Lokalhyror
Lokalhyror uppvisar en positiv prognos om 0,3 mkr där hyror för boenden som nämnden hyr inom
integrationsverksamheten avslutats samt lägre hyreskostnader på grund av det försenade
mottagandet.
Köp av tjänster
Köp av tjänster förväntas avvika negativt med 1,7 mkr. De interkommunala ersättningarna avviker
negativt med 1,6 mkr av prisökningar, elever i särskilda behov och volymökning samt elever som tar
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fyra, fem eller sex år på sig för att fullgöra gymnasieutbildningen. Detta trots att 74 % av Alingsås
ungdomar i preliminärantagningen valt Alströmergymnasiet samt kostnadseffektiv drift, -1,9 %
nettokostnadsavvikelse (2019).
Övriga kostnader
Övriga kostnader förväntas på helår avvika positivt med 0,6 mkr. Större positiva differenser finns
inom AME avseende lägre inköp av cafévaror till försäljning samt lägre kostnadsläge inom
Nolhaga Parkbad. Utdelade föreningsbidrag förväntas avvika negativt med 1,2 mkr vilket avser
stödpaketet och där nämnden kompenseras med motsvarande bidrag.
Sammanfattningsvis för nämnden prognostiseras ett underskott om 5,8 mkr i helårsprognos med
effekter av Covid-19 inkluderat.
Prognosförändring
Nämndens prognos om -5,8 mkr är nedjusterad med 1,2 mkr från den ekonomiska
månadsuppföljningen för maj månad. Prognosförändringen syns främst inom högre externa
medel, som nämnden beviljats under sommarmånaderna och förväntas effektueras återstoden av
året, samt beslutet att nämnden erhåller 913 tkr i ersättning för sjuklönekostnader under april till
juli.
För maj månad beräknades 4,6 mkr av avvikelsen bero på Covid-19 varför handlingsplan om
återstående 2,4 mkr utarbetades och beslutades av Kultur- och utbildningsnämnden 2020-06-16.
Vid analys i delåret förväntas 4 mkr vara covid-relaterat inklusive ersättning för sjuklönekostnader.
Främst syns underskottet inom taxor och försäljning Nolhaga Parkbad, ökad arbetslöshet inom AME’s
målgrupp, intäkter caféförsäljningar samt bidrag Migrationsverket på grund av försenat mottagande
av nyanlända.
Återstående underskott om 1,8 mkr kommer kräva ytterligare restriktivitet vilket ingår i beslutad
handlingsplan.

Investeringar
Budget
2020
Tkr

Delårsbo Prognos
kslut
helår
2020

Avvikelse
Delårsboks Differens
prognos/bud lut 2019
2020/2019
get 2020

Reinvestering
5 253

1 773

5 253

0

2 078

-305

Maskiner

405

344

405

0

0

344

IT-utrusting

142

55

142

0

55

5 800

2 172

5 800

0
0

2 078

94

Inventarier

Totalt utgifter

Under 2020 har investeringsbudget riktats mot Alströmergymnasiet för att möta den pågående
volymökningen av elever. Under hösten kommer en ny utställning produceras på muséet som till stor
del kommer finansieras via investeringsmedel. En kantpress har köpts in till vuxenutbildningen (plåtoch svets). Tidigare leasades en motsvarande maskin men genom ett inköp förväntas nämnden
betala lägre årliga kostnader vilket även följer kommunens riktlinjer att nämnderna ska äga den
utrustning som krävs för att bedriva den ordinarie verksamheten.
Till och med augusti månad har 5,2 mkr beviljats. Resterande investeringsmedel kommer fortlöpande
fördelas mellan verksamheterna och köpas in under återstående del av året.
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Utfall för perioden
Ett utfall om 2 248 tkr redovisas för augusti ackumulerat. Nytt möblemang till Alströmergymnasiets
matsal, kantpress till vuxenutbildningen, akustikdämpning lektionssalar samt bryggor och
livräddningsutrustning till badplatser har störst resultatpåverkan.
Ytterligare verkställda investeringar är satsningar inom AME till Actusgården för både arbetsplatser
för personal samt för deltagare, skyltar och orienteringstavlor till Alströmergymnasiet samt
föremålsmagasinet. Färdigställande av undervisningslokaler och inredning av Fabriken (tidigare AMElokal) pågår till en modern lärmiljö som är en del i nämndens digitaliseringssatsning.
Jämförelse mellan åren
Under årets första åtta månader har nämnden förbrukat knappt 100 tkr mer investeringsmedel
jämfört med samma period 2019. Detta följer trend från tidigare år där det sista tertialet är det mest
kostnadsdrivande. Både färdigställda och planerade investeringar till och med augusti följer plan.
Prognos
Ingen avvikelse mot budget förväntas utan större investeringar såsom ny utställning på muséet och
investeringar Alströmergymnasiet för volymökning har påbörjats.

Personalavsnitt
Personal och kompetensförsörjning
Sjukfrånvaron vid Nolhaga Parkbad har uppmärksammats under perioden då den varit hög i relation
till föregående år. En handlingsplan har tagits fram och roller samt funktion har tydliggjorts. Även
Time Care schemat har implementerats under perioden för att säkerställa arbetstidslagstiftning och
att adekvat kompetens finns på plats.
Samtliga chefer har tagit del av och börjat arbeta utifrån kommunens rutin ”Frisk till frisk” med
särskild fokus på korttidsfrånvaro och säkra strukturer för återgång i arbete.
Organisatoriska förändringar gällande enhetschefer har genomförts på grund av avslut och
rehabilitering. Detta har medfört en högre belastning på verksamhetschefer och stab.
Nämndens verksamhetsområden arbetar aktivt med en strukturerad rekryteringsprocess vilket kan
bidra till att vakanser tillsätts. Processen kring tillsättning av försteläraruppdrag är ett exempel.
En genomlysning av personalresurs inom nämndens verksamheter genomförs vid samtliga vakanser
för att kunna hålla en budget i balans. I detta arbete har medarbetaröverenskommelserna bidragit till
att synliggöra kompetensutveckling och verksamhetens behov. En form av karriärmöjlighet för den
enskilde möjliggörs i relation till nämndens uppdrag. Nya roller och funktioner rekryteras utifrån en
föränderlig omvärld och verksamheternas behov, exempelvis inom digitaliseringsområdet.
Personalsammansättning
Nämndens personalsammansättning i tabellen nedan är daterad siste juli, där antal årsarbetare
enligt ÖK utgörs utifrån vad som står på anställningsavtalet. Antal årsarbetare anger den faktiskt
arbetade tiden. Genomsnittlig sysselsättningsgrad anges i förhållande till faktiskt arbetad tid.
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I personalsammansättningen ingår anställda på lönestöd samt extratjänster. Dessa anges som
visstidsanställd månadsavlönad, där ökningen från 2019 till 2020 kan förklaras av att dessa
personalgrupper aktivt bereds plats inom nämndens verksamhetsområden. Den lägre genomsnittliga
sysselsättningsgraden från juli 2019 till juli 2020 kan förklaras genom faktorer som härrör till
pågående pandemi.

Alla anställnings- och
löneformer
Tillsvidareanställd
månadsavlönad
Visstidsanställd
månadsavlönad
Visstidsanställd timavlönad

Antal
årsarbetare
enl. ÖK 2019

Antal
årsarbetare
2019

Genomsnittlig
syss.grad, (%)
2019

Antal
årsarbetare
enl. ÖK 2020

Antal
årsarbetare
2020

Genomsn.
syss.grad, (%)
2020

333,07

238,97

51,50%

343,26

249,86

43,38%

310,42

205,23

63,54%

313,46

203,21

61,96%

22,65

19,39

77,57%

29,80

25,93

76,26%

0,00

14,34

12,37%

0,00

20,72

9,68%

Antal årsarbetare inom nämndens områden är relativt stabilt och synliggörs genom följande graf
avseende en tvåårsperiod från juli 2018 till juli 2020. Ökningen i januari 2019 härrör i huvudsak till
flytt av nya verksamheter in till nämndens område (AME).

Andel timavlönade
Andel timavlönade anges utifrån årsarbetare, det vill säga faktiskt arbetad tid. Den något ökade
andelen timavlönade i juli 2020 kan förklaras av effekter av pågående pandemi.
Antal årsarbetare totalt

Antal timavlönade

Andel timavlönade

JULI 2019

238,97

14,34

6,00%

JULI 2020

249,86

20,72

8,29%

Personalomsättning
Ett strukturerat och systematiskt arbete inom ersättarplanering pågår, vilket kan förklara såväl ökat
antal interna rekryteringar, minskad intern omsättning samt en lägre personalomsättning gentemot
2019.
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Juli 2019

Juli 2020

Externa avgångar

-17

-12

- därav eget bolag

-1

- därav annan kommun

-5

-2

- därav staten

-1

-1

- därav privat arbetsgivare

-3

-4

- därav pension

-3

- därav övrigt externt

-4

-5

Externa rekryteringar

17

5

5,39%

3,68%

Interna avgångar

-3

-1

- därav inom förvaltning

-1

- därav annan förvaltning

-2

-1

5

11

Omsättning internt (%)

0,95%

0,31%

Omsättning exkl pension

4,44%

3,68%

- därav landsting

Omsättning externt (%)

Interna rekryteringar

Kompetensförsörjning
Ett fortsatt strukturerat och systematiskt arbete inom ersättarplanering och rekrytering fortgår. Vid
tillsättning av vakant tjänst tillämpas hållbar lönesättning och lön erbjuds efter det uppdrag som ska
genomföras samt utifrån efterfrågad utbildning och tidigare erfarenheter.

Arbetsmiljö
Enkät social och organisatorisk arbetsmiljö genomfördes av stabsorganisationen för att identifiera
risker under pågående pandemi för förvaltningens medarbetare. Resultatet presenterades för chefer
och i samverkansgrupper samt analyseras vid samtliga enheters APT.
FSG beslutade under våren att införa ny punkt vid APT kring informationsinhämtning i relation till
Covid-19 i syfte att säkerställa att alla medarbetare tar till sig information om lägesbild och beslutade
åtgärder.
Riskbedömning arbetsmiljö Covid-19 har genomförts och samverkats under perioden.

Arbetsskador och tillbud
Rapporterade tillbud och arbetsskador under perioden härrör i huvudsak från ärenden vid
anläggningsverksamheten och utbildningsverksamheten. Ärenden har hanterats av ansvarig chef
samt regelbundet återrapporterats vid respektive samverkansforum, tillika skyddskommitté.
Inga tillbud i relation till Covid-19 härrörande till medarbetare har rapporterats, däremot ett par
rapporterade tillbud som avser besökare vid publik verksamhet.
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Typ

Januari - juli 2019

Januari - juli 2020

Differens

Tillbud

18

27

9

Arbetsskador

8

17

9

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron för redovisad tidsperiod, i enlighet med tabellen nedan, anger en något högre frånvaro
gentemot densamma tidsperiod föregående år. Ökningen bedöms i huvudsak härröra till den
pågående pandemin.
Under våren har fokus lagts på att strukturerat och proaktivt arbeta hälsofrämjande avseende
korttidsfrånvaron. Arbetssättet bedöms ha bidragit till att kunna begränsa korttidsfrånvaron, vilket
anses varit av betydelse särskilt inom de publika verksamheterna.
Sjukfrånvaro %

2019-07-31

2020-07-31 Differens

Totalt

4,52

5,63

1,11

≤ 29 år

4,87

8,53

3,66

30-49 år

5,17

5,18

0,01

50 år ≥

3,89

5,55

1,66

Kvinna

5,25

6,05

0,80

Man

3,33

5,04

1,71

Dag 1-14

2,05

2,78

0,73

Dag 1-59

2,64

3,58

0,94

Dag 59 >

1,65

1,24

-0,41
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