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Annika Stenberg (C) ersätter Ali Said (C)
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Dimitrios Diamantopolos (S)
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Kristina Poulsen (SD)
Birgitta Larsson (S)
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Anneli Schwartz (Förvaltningschef)
Martin Larsson (Controller)
Katrin Löfqvist (Förvaltningssekreterare)
Pernilla Melin (Kvalitets- och nämndcontroller)
Jessica Gustafsson (Verksamhetsutvecklare)
Julia Mårtensson (Verksamhetschef Integration och arbetsmarknad) §§113118

Utses att justera
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kultur- och utbildningsnämnden
2019-10-23

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2019-10-24

Datum för anslags
2019-11-14
nedtagande
Kultur- och utbildningsförvaltningen, Kungsgatan 9
.................................................
Pernilla Melin
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§ 113
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§ 117
§ 118
§ 119
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§ 121
§ 122
§ 123
§ 124
§ 125
§ 126
§ 127
§ 128
§ 129
§ 130
§ 131
§ 132
§ 133
§ 134
§ 135

Information från förvaltningen
Anmälan om kränkande behandling och/eller trakasserier
Anmälan om kränkande behandling och/eller trakasserier
Anmälan om kränkande behandling och/eller trakasserier
Anmälan om kränkande behandling och/eller trakasserier
Beslut om avstängning av elev 5 kap 17 § skollagen
Återrapportering av uppdrag avseende fordons- och transportprogrammet
Revidering av delegationsordning
Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd vid integrationsavdelningen
Organisation av kultur-och utbildningsnämndens arbetsutskott
Val till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-2022
Avsiktsförklaring samarbete nordiska vänorter 2020-2022
Ekonomisk uppföljning per månad
Frånvarouppföljning Alströmergymnasiet
Kunskapsuppföljning Alströmergymnasiet 2018/2019
Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kalenderåret 2020
Återrapportering av handlingsplan Arbetsmarknadsenheten (AME)
Kulturpris och kulturstipendium Alstroemeria
Föreningsansökan -aktiviteter för ensamkommande och nyanlända
Rådgivande riktlinjer för Alingsås kommuns bosättning av nyanlända
flyktingar
Uppföljning av biblioteksplanen 2019
Anmälan av delegationsbeslut
Meddelanden till kultur- och utbildningsnämnden
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§ 113

Information från förvaltningen
A/ Information från förvaltningschef Anneli Schwartz
 Anställning av rektor, 19 sökande
 Slottet 650 besökare i lördags
 Litteratursalong
 Christmas Lights, isbana
 Museet ny utställning
 Kommunalt utbyte, besök av Lerum, Mölndal och Jönköping
 Utdelning av Guldtrappan 14-15 november
 Budgetdialog presidierna
 Risk- och väsentlighetsanalys förstärkt arbetsutskott 13 november
 Tema besöksnäring förmiddagen före nämnd den 20 november
 Tidsplan budgetarbete
 Dialogmöte utbildning
 Besök i Zambia, SIDA-projekt
 Konferens tema integration
 Förändringar vid Actusgården
B/ Rådgivande riktlinjer för Alingsås kommuns bosättning av nyanlända flyktingar, Julia
Mårtensson verksamhetschef Integration och arbetsmarknad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 114 2019.359 KUN

Anmälan om kränkande behandling och/eller trakasserier
Ärendebeskrivning
Anmälan om kränkande behandling har inkommit till rektor sektor 3. Elever och
vårdnadshavare är kallade till samtal med rektor och kurator.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 115 2019.360 KUN

Anmälan om kränkande behandling och/eller trakasserier
Ärendebeskrivning
Anmälan om kränkande behandling har inkommit till rektor sektor 3. Elever och
vårdnadshavare är kallade till samtal med rektor och kurator.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 116 2019.361 KUN

Anmälan om kränkande behandling och/eller trakasserier
Ärendebeskrivning
Anmälan om kränkande behandling har inkommit till rektor sektor 2. Elever och
vårdnadshavare är kallade till samtal med rektor och kurator.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 117 2019.362 KUN

Anmälan om kränkande behandling och/eller trakasserier
Ärendebeskrivning
Anmälan om kränkande behandling har inkommit till rektor sektor 2. Elever och
vårdnadshavare är kallade till samtal med rektor och kurator.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 118 2019.358 KUN

Beslut om avstängning av elev 5 kap 17 § skollagen
Ärendebeskrivning
Huvudman har tagit del av rektors beslut om omedelbar avstängning enligt 5 kap 17 §
skollagen.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 119 2019.313 KUN

Återrapportering av uppdrag avseende fordons- och
transportprogrammet
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen fick den 24 september i uppdrag av Kultur- och
utbildningsnämnden § 103 att ta fram en rapport som genomlyser fordonstekniskt program
vars huvudman är Alingsås Yrkesgymnasium AB.
Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att:
 undersöka förutsättningar för kultur- och utbildningsförvaltningen, Alingsås, att driva
fordonstekniskt program,
 undersöka söktryck kopplat till utbildningsplatser inom GR när det gäller
fordonstekniskt program,
 undersöka tillgången på behöriga lärare i karaktärsämnen och kärnämnen,
 ge konsekvensbeskrivning om vad alternativen är för dessa ungdomar om detta
program inte erbjuds lokalt,
 undersöka de ekonomiska förutsättningarna för att överta och driva programmet,
 undersöka hur en samverkan med företagen kan etableras, utvecklas och stärka
förutsättningar att driva programmet.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober angett följande:
Förvaltningen har utifrån kultur- och utbildningsnämndens uppdrag genomfört en analys av
Alingsås Yrkesgymnasium AB (AYG) och de förutsättningar som framträder utifrån de
underlag som finns tillgängliga.
Förvaltningen anser utifrån tillgängliga underlag att det finns försvårande omständigheter
inför ett eventuellt övertagande av fordons- och transportprogrammet från AYG. Främst rör
det som svagt elevunderlag inom hela GR-området, risk för minskad ekonomisk hållbarhet
och påverkan på nuvarande program samt befintliga lokaler/lokalanpassning. Även
oklarheter gällande investeringsbehov och kompetensförsörjning i relation till fordon- och
transportprogrammet föreligger.
Det kan därför konstateras att det i nuläget, skulle medföra ökade ekonomiska och
personella resurser att driva fordon- och transportprogram med kultur-och
utbildningsnämnden som huvudman. Dessutom finns risker för att kvaliteten vid övriga
program påverkas menligt utifrån ett ekonomiskt perspektiv och svårigheter att på ett
kvalitativt sätt driva ett program så som fordon- och transport programmet i relation till
samverkansavtalet med GR.
Rapporten biläggs tjänsteskrivelsen i sin helhet.
Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang har behandlat ärendet den 16 oktober § 41.
Arbetsutskottet för integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 16 oktober §
54.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdraget.
Expedieras till
Verksamhet utbildning

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 120 2019.001 KUN

Revidering av delegationsordning
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden antog delegationsordning den 9 januari, § 2.
Delegationsordningen reviderades senast den 18 juni, § 90. Förvaltningen genomför
kontinuerligt en översyn av gällande delegationsordning, vilket medför att korrigeringar
behöver ske.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober angett följande:
Förvaltningen föreslår flera justeringar främst inom områdena hyresavtal och inom
verksamhet Utbildning.
Inom området hyresavtal, avsnitt A. Förvaltning/Allmänt, föreslås rätt att ingå
andrahandsavtal för bosättning av nyanlända och godkännande att nyanländ övertar ett
andrahandskontrakt delegeras till verksamhetschef. Då detta inte tydligt framgått av tidigare
delegationsordning.
Inom verksamhet Utbildning, avsnitt G. Utbildning, föreslås efter genomlysning av
skolförfattningarna att ett flertal beslut delegeras till utbildningschef respektive rektor.
Beslutsområdena är av enklare slag och liknar de beslutsområden där nämnden delegerat
beslutsrätten till utbildningschef och rektor.
I avsnitt H. Integration och arbetsmarknad föreslås en redaktionell förändring av delegat, då
tidigare flyktingsekreterarna fått ny titel och numer kallas integrationshandläggare. Ett
förtydligande föreslås avseende delegationsärende H.24. I nu gällande delegationsordning
anges endast ”andrahandskontrakt”. Förvaltningen föreslår att delegationsärendet förtydligas
till ”godkännande av andrahandskontrakt” för att tydligt skilja på rätt att ingå
andrahandskontrakt och att godkänna andrahandskontrakt inom ramen för
biståndsriktlinjerna.

Förslag till revidering av Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning biläggs
tjänsteskrivelsen.
Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang har behandlat ärendet den 16 oktober § 42.
Arbetsutskottet för integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 16 oktober §
55.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner tillägg och ändringar i delegationsordningen
enligt förvaltningens förslag.
Expedieras till
Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 121 2019.346 KUN

Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd vid
integrationsavdelningen
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår och behandlas vid nämndens sammanträde den 20 november.
Expedieras till
Integrationsavdelningen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 122 2019.002 KUN

Organisation av kultur-och utbildningsnämndens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
Arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad samt arbetsutskottet för kultur,
fritid, turism och evenemang diskuterade den 18 september frågan om kultur- och
utbildningsnämnden fortsättningsvis ska ha ett eller två utskott.
Efter diskussion föreslog arbetsutskottet för utbildning, integration och arbetsmarknad § 52
och arbetsutskottet för kultur, fritid, turism och evenemang § 37 att kultur- och
utbildningsnämndens två arbetsutskott slås samman till ett arbetsutskott.
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 september § 105 att
bordlägga ärendet tills sammanträdet den 23 oktober.

Beslut
Kultur-och utbildningsnämndens två arbetsutskott slås samman till ett arbetsutskott.
Nämnden utser fem ledamöter och fem ersättare till utskottet.
Expedieras till
KLK och KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 123 2019.003 KUN

Val till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-2022
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden ska utse fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande
och vice ordförande till sitt utskott.
Även inkallelseordning för tjänstgöring av ersättare i arbetsutskottet ska fastställas.
Ledamot

Personlig ersättare

Anne Gunnevik (L)

Elof Dimenäs (L)

Jonathan Bessou (M)

Dennis Alvdén (M)

Ali Said (C)

Kent Perciwall (KD)

Rebecka Gustin (S)

Jan-Erik Gustavsson (S)

Håkan Stern (S)

Moheeb Jouda (S)

Till ordförande utses Anne Gunnevik (L)
Till vice ordförande utses Rebecka Gustin (S)
Beslut
Till utskottet utses ovan ledamöter och personliga ersättare.
Anne Gunnevik (L) utses till ordförande i arbetsutskottet.
Rebecka Gustin (S) utses till vice ordförande i arbetsutskottet.
Expedieras till
KLK

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 124 2019.340 KUN

Avsiktsförklaring samarbete nordiska vänorter 2020-2022
Ärendebeskrivning
Vänorterna Alingsås, Skedsmo i Norge och Tårnby i Danmark har sedan många år tillbaka
ett årligt ungdomsutbyte. Ungdomsgrupper besöker tillsammans med vuxna ledare varandra
regelbundet varje år för att arbeta gemensamt med vissa teman och för att lära känna
varandra. Sedan tidigare finns ett samarbetsavtal med de nordiska vänorterna för perioden
2017-2019. Inför 2020 har kultur- och utbildningsnämnden att ta ställning till ett nytt avtal om
”avsiktsförklaring” avseende ett fortsatt samarbete under kommande år.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober angett följande:
Syftet med ungdomsutbytet är att stärka de naturliga banden mellan länderna, sprida
kunskap, utveckla kulturellt samarbete och uppmuntra varandra till utbyten och nytänkande.
Samarbetet har ett särskilt fokus på demokratiarbete.
Under jubileumshelgen den 20-22 september, då Alingsås firade sitt 400-års jubileum, ägde
den sjunde nordiska ungdomsträffen rum. Ett 30-tal ungdomar från Skedsmo och Tårnby
besökte Alingsås och deltog tillsammans med svenska ungdomar i ett program. Där de bland
annat fungerade som värdar och funktionärer i en mängd jubileumsaktiviteter runtom i
Alingsås. Samtidigt möttes politiker och tjänstemän från de tre kommunerna och enades om
ett förslag till fortsatt samarbete i ytterligare tre år. I samarbetet betonas även klimatfrågorna
som ett viktigt tema. I det fall alla tre kommuner godkänner det nya avtalet om samarbete blir
det Tårnby som står värd för nästa års nordiska ungdomsträff.
Förslag till ny avsiktsförklaring för ungdomsutbyte för perioden 2020-2022 biläggs
tjänsteskrivelsen.
Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang har behandlat ärendet den 16 oktober § 46.
Arbetsutskottet för integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 16 oktober §
59.

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner bifogat förslag till avsiktsförklaring för
ungdomsutbyte mellan Tårnby, Skedsmo och Alingsås för perioden 2020-2022.
Expedieras till
Rektor sektor 6, verksamhetschef utbildning

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 125 2019.206 KUN

Ekonomisk uppföljning per månad
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden avlämnar varje månad en uppföljning av det ekonomiska
läget inom nämndens verksamheter enligt tillämpningsanvisningar inom ramen för
styrmodellen 2018 med beslutande av kommunstyrelsen 2018-03-12 § 21.
Vidare lämnas en prognos för resterande del av året. Denna uppföljning behandlar perioden
januari till september 2019.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 18 oktober angett följande:
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett positivt resultat om 6,7 mkr gentemot budget
för perioden januari till september. Det negativa resultatet beror främst på personalens
semestereffekt motsvarande 6,8 mkr.
Utav nämndens verksamheter så syns de största avvikelserna inom Nolhaga Parkbad 1,8
mkr och Arbetsmarknadsenheten 1 mkr.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen för september
månad och översänder den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och
kommunledningskontoret.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 126 2019.349 KUN

Frånvarouppföljning Alströmergymnasiet
Ärendebeskrivning
Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs en frånvarouppföljning av
Alströmergymnasiet elever innevarande läsår.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober angett följande:
Kultur-och utbildningsförvaltningen har genomfört en uppföljning av närvaro, frånvaro och
ogiltig frånvaro gällande Alströmergymnasiets elever för vårterminen 2019 sektorsvis.
Arbetslagen har utvärderat statistiken och även de insatser som genomförts har analyserats.
Frånvarouppföljningen visar bland annat på följande:





Frånvaron, både giltig och ogiltig, ökar desto längre in på gymnasietiden eleven är.
Pojkar har generellt sätt något högre frånvaro.
I vissa gymnasieprogram är frånvaro kopplat till arbete.
Ohälsa och till viss del dokumenterad stress

Frånvarouppföljningen daterad den 10 oktober 2019 biläggs i sin helhet tjänsteskrivelsen.
Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang har behandlat ärendet den 16 oktober § 48.
Arbetsutskottet för integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 16 oktober §
61.

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner frånvarouppföljningen.
Expedieras till
Verksamhet utbildning

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 127 2019.345 KUN

Kunskapsuppföljning Alströmergymnasiet 2018/2019
Ärendebeskrivning
Som en del i nämndens systematiska kvalitetsarbete följer kultur- och
utbildningsförvaltningen upp Alströmergymnasiets examens- och betygsutfall för föregående
läsår.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den angett följande:
Förvaltningen har i separat bilaga daterad den 8 oktober genomfört en redogörelse och
analys av examen- och betygsutfallet för läsåret 2018/2019.
Genomgången visar bland annat att:
 Andelen elever med examen har minskat något från 2018 till 2019 från 94,5 % till 94
%.
 Den största förbättringen gällande examen har skett vid vård- och
omsorgsprogrammet där andelen elever med examen stigit från 50 % till 87,5 % från
2018 till 2019.
 Andelen elever med examen vid Handels- och administrationsprogrammet har
minskat från 100% 2018 till 84,6 % för 2019.
 Den genomsnittliga betygspoängen har minskat från 14,4 poäng till 14,1 poäng
mellan läsåren 2017/2018 och 2018/2019. Dessa poäng är en sammanvägning av de
högskoleförberedande- och yrkesprogrammen.
 Läsåret 2018/2019 fick 42 % av eleverna något av betygen A-C medan motsvarande
siffra för läsåret 2017/2018 var 44,4 %. Andelen elever som uppnådde betygen D-E
var 55 % för läsåret 2018/2019, motsvarande siffra för läsåret 2017/2018 var 56%.
 Förvaltningen fortsätter att erbjuda eleverna stöd via stödfunktionerna
”mattesupporten”, ”plattformen” och elevhälsan. Genom dessa insatser och
systematiska uppföljningar bedömer förvaltningen att Alströmergymnasiet har
förutsättningar att öka genomströmning och betygspoäng för kommande läsår.
Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang har behandlat ärendet den 16 oktober § 49.
Arbetsutskottet för integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 16 oktober §
62.

Beslut
Kunskapsuppföljnigen för läsåret 2018/2019 godkänns.
Expedieras till
Verksamhet utbildning

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
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§ 128 2019.344 KUN

Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kalenderåret 2020
Ärendebeskrivning
Förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har beslutat om förslag till
interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för 2020.
Enligt förbundsstyrelsens beslut den 27 september 2019, § 74 rekommenderas
medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret
2020.
Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 29 november 2019.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober angett följande:
Förvaltningen har deltagit i framtagandet av prislistan inom Göteborgsregionens arbetsgrupp
för gymnasieekonomer och utbildningschefer. Förslaget visar på en prisökning om 1,3 %
samt en indexökning om 2,532 % jämfört med 2019 års prislista.
Kostnader för IKE förväntas öka med 1,9 mkr för Kultur och utbildningsnämnden utifrån
förslaget varav 1,2 mkr ej täcks av kommunens resursmodell. Intäkterna för IKE förväntas
öka motsvarande med cirka 400 tkr. Totalt sett förväntas därmed en ökad kostnad om 800
tkr för IKE vid Alströmer gymnasiet vilka ej täcks av resursmodellen.
Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang har behandlat ärendet den 16 oktober § 50.
Arbetsutskottet för integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 16 oktober §
63.

Beslut
Förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola för
kalenderåret 2020 godkänns.
Expedieras till
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
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§ 129 2019.175 KUN

Återrapportering av handlingsplan Arbetsmarknadsenheten (AME)
Ärendebeskrivning
Enligt Kultur- och utbildningsnämndens flerårsstrategi 2019-2021 ska en omdedelbar
anpassning till fördelning av tilldelad budget gällande Arbetsmarkandsenhetens verksamhet
genomföras och en handlingsplan utarbetas. Nämnden antog en handlingsplan för
Arbetsmarknadsenheten vid sitt sammanträde den 20 mars § 42. Förvaltningen genomför
här en återrapportering av genomförda åtgärder utifrån den fastställda handlingsplanen för
Arbetsmarknadsenheten.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober angett följande:
Arbetsmarknadsenhetens syfte och uppdrag är att stötta olika målgrupper som står utanför
arbetsmarknaden. Målgrupperna är indelade i aktiviteter för ungdomar, nyanlända och övriga
vuxna. Samverkanspartner för bland annat kartläggningar av individer är
Arbetsförmedlingen. I Alingsås kommun finns även verksamheten vid Actusgården vilken
bedriver olika insatser och verksamheter så som kartläggning, arbetsträning och cvskrivning. Utöver detta finns ”Vinden” och olika arbetsträningsplatser så som café Kvarnen.
Arbetsmarknadsenheten arbetar årligen med cirka 320 individer.
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet drivs genom externa intäkter utöver kommunbidraget
medan personalkostnaden utgör den största kostnaden för verksamheten. För att bedriva
verksamheten inom tilldelad budget krävdes vid årets ingång en anpassning om 5,5 mkr.
Förvaltningen har under året tillsatt en projektledare för att arbeta fram tydliga
samverkansarenor i förvaltningen utifrån Arbetsmarknadsenhetens uppdrag. Nya arbetssätt
har implementerats och ökad andel externa uppdrag, till exempel arbetsförmågebedömning,
har givits.
Förvaltningen har under året genomfört åtgärder såsom skapandet av funktionen ”En väg ut”,
caféspråkträningsplats, delade tjänster mellan Integrationsavdelningen, IM och AME, ej
återbesättning av ledigheter eller vikarier, lönestöd och handledning, renovering och nystart
av Actusgården. Verksamheten har också genomfört systematiska åtgärder för att möta
minskad ramtilldelning, en förväntad lågkonjunktur och Arbetsförmedlingens minskade
service och tillgänglighet. En personalenkät har genomförts vid Arbetsmarknadsenheten och
arbetsplatsmöten sker varje vecka inom verksamheten.
Nämnden har erhållit muntlig uppföljning av handlingsplanen vid varje nämndssammanträde.
Nästa uppföljning av handlingsplanen kommer att redovisas i samband med årsbokslutet.
I tabell nedan redovisas prognos för respektive åtgärd för 2019 samt 2020.
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Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang har behandlat ärendet den 16 oktober § 51.
Arbetsutskottet för integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 16 oktober §
64.

Beslut
Nämnden godkänner återrapporteringen av handlingsplan för Arbetsmarknadsenheten.
Expedieras till
Verksamheten för Integration och arbetsmarknad
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§ 130 2019.342 KUN

Kulturpris och kulturstipendium Alstroemeria
Ärendebeskrivning
Under 2019 har Alingsås firat 400-års jubileum. Kommunen har firat detta med olika
aktiviteter under året. Bland annat har styr- och projektgruppen för kommunens 400- års
firande delat ut ett kulturpris och ett kulturstipendium under jubileumshelgen i september. Det
finns kvar ekonomiska medel ur jubileumsfonden för utdelning av dessa pris och stipendium
under ytterligare två år för framtida pristagare (2020-2021). Priset och stipendiet, som går
under namnen ”Kulturpris Alstroemeria för unga vuxna” och ”Kulturstipendium Alstroemeria
för ungdomar”, består sammantaget av 15 000 kr per år. Där kulturpriset står för 10 000 kr
och stipendiet för 5 000 kr. Kultur- och utbildningsförvaltningen har fått en förfrågan från 400års jubileets styr- och projektgrupp om att handlägga och dela ut detta pris under de
kommande två åren. För att därefter permanenta dessa priser med kultur- och
utbildningsnämnden som avsändare.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober angett följande:
Förvaltningen har tagit del av förslag till kriterierna för pris och stipendium enligt nedan:

Kulturpris för unga vuxna i åldrarna 16-30 år delas ut för värdefulla insatser inom bildkonst,
dans, design, film, foto, idrott, konsthantverk, litteratur, musik, teater eller jämförbara
områden av kulturella verksamheter.









Pristagaren-/arna skall ha en anknytning till Alingsås kommun.
En eller flera pristagare kan utses.
Priset kan tilldelas enskild, grupp, organisation eller förening.
Kultur- och utbildningsnämnden meddelar när förslag på kulturpristagare kan
nomineras
Kultur- och utbildningsnämnden och representanter från ungdomsfullmäktige
ansvarar för handläggning av priset
Kultur- och utbildningsnämnden utser och beslutar tillsammans med
ungdomsfullmäktige kulturpristagare utifrån de förslag som nominerats till nämnden
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar tillsammans med ungdomsfullmäktige om
tidpunkt och former för utdelning av priset/priserna.
Kulturpriset utgår med totalt 10 000 kr per år

Kulturstipendium för ungdomar i åldrarna 16-25 år delas ut som stöd och uppmuntran till
fortsatt utveckling och verksamhet inom bildkonst, dans, design, film, foto, idrott,
konsthantverk, litteratur, mode, musik, teater eller jämförbara områden av kulturell
verksamhet.
 Pristagaren ska vara bosatt eller verksam i Alingsås kommun
Justerandes sign
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Endast en stipendiat kan utses varje år (enskild person)
Kultur- och utbildningsnämnden meddelar när och kulturstipendiet kan sökas
Kultur- och utbildningsnämnden och representanter från ungdomsfullmäktige
ansvarar för handläggning av stipendiet
Kultur- och utbildningsnämnden utser och beslutar tillsammans med
ungdomsfullmäktige mottagare av kulturstipendium utifrån de som ansökt om
stipendiet
Kulturstipendiet utgår med totalt 5000 kr per år
Kultur- och utbildningsnämnden kan begära en skriftlig redogörelse för hur pengarna
har använts
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar tillsammans med ungdomsfullmäktige om
tidpunkt och former för utdelning av stipendiet.

Förvaltningen tycker att det är viktigt att uppmärksamma ungdomars och unga vuxnas
kulturutövande i Alingsås. Det finns avsatta medel för att dela ut priset/stipendiet i ytterligare
två år och förvaltningen anser att man kan åta sig att handlägga och besluta om tilldelning av
dessa under denna period. Att dela ut priset efter denna period, det vill säga från 2022, får
nämnden ta ställning till vid ett senare tillfälle när det blir aktuellt och även se över kriterierna.
Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang har behandlat ärendet den 16 oktober § 52.
Arbetsutskottet för integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 16 oktober §
65.

Beslut
Nämnden beslutar att tillsammans med ungdomsfullmäktige handlägga och utse mottagare
av kulturpriset och kulturstipendiet.
Förvaltningen får i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillämpning av utdelning av priset och
stipendiet.
Expedieras till
Ungdomsfullmäktige, rektor för sektor 6, KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28

Kultur- och utbildningsnämnden
Protokoll
2019-10-23

§ 131 2019.354 KUN

Föreningsansökan -aktiviteter för ensamkommande och nyanlända
Ärendebeskrivning
Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås (VGKiA) har den 18 oktober inkommit med en
ansökan om att motta ekonomiska medel om 250 000 kronor för den del av med aktiviteter
för ensamkommande och nyanlända ungdomar i Alingsås de genomför.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 18 oktober angett följande:
Kultur- och utbildningsnämnden har i flerårsstrategi 2019-2021 tilldelats uppdraget ”att
integrera nyanlända tillsammans med det civila samhället och näringslivet” och i nämndens
reglemente anges också att nämnden har som uppdrag att ”betala ut olika former av stöd till
alla föreningar och organisationer som bygger sin verksamhet på en öppen demokratisk
grundsyn”.
Förvaltningen har tagit del av föreningens ansökan där de beskriver sin verksamhet och de
aktiviteter som de bedriver för målgruppen. Det är en grupp unga som är i stort behov av
kontinuerlig vuxenkontakt i form av så väl gemensamma fritidsaktiviteter som stöd i sin
kommande framtid i det svenska samhället.
Förvaltningen är positiv i att samverka med samtliga föreningar i Alingsås kommun vilka kan
bidra till att öka integrationen och skapa förutsättningar för en trygg utbildningssituation eller
möjlig praktikplats för målgruppen. För att detta ska kunna ske krävs en stabil och trygg
tillvaro för gruppen samt stöd från civilsamhället för att öka kunskapen om sina rättigheter
såväl som skyldigheter i det svenska samhället.
Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås bedriver aktiviteter i samverkan med övriga
föreningar och volontärer vars insatser syftar till att utveckla självständiga och trygga
individer i deras väg mot framtiden. Mot bakgrund av detta bedömer förvaltningen att
Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås ska beviljas ekomiska medel om 225 000 kronor
för att bedriva aktiviteter för målgruppen ensamkommande och nyanlända utifrån nämndens
budgetförutsättningar. En sedvanlig återrapportering om hur dessa medel används skall
inkomma från föreningen senast den 30 april 2020.
Kultur- och utbildningsförvaltningen avser att ha kontinuerliga uppföljningsmöten med
föreningen för att följa utvecklingen och utbyta erfarenheter gällande de ensamkommande
och nyanlända ungdomarna i Alingsås.
Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås ansökan biläggs tjänsteskrivelsen.
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Beslut
Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås beviljas 225 000 kronor. Föreningen ska
återrapportera vad dessa medel använts till senast den 30 april 2020.
Expedieras till
Volontärföreningen Goda Krafter i Alingsås
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§ 132 2019.343 KUN

Rådgivande riktlinjer för Alingsås kommuns bosättning av nyanlända
flyktingar
Ärendebeskrivning
År 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i
kraft (nedan kallad bosättningslagen). Som en följd av denna lag fick Alingsås kommun ett
förhöjt mottagande av nyanlända flyktingar där man enligt den nya lagen ansvarar för
hushållens boende i högre utsträckning. Kommunerna får varje år ett fördelningstal från
länsstyrelsen över antalet individer som varje kommun ska bosätta enligt bosättningslagen.
Fördelningstalet varierar över åren beroende på hur många individer som mottagits i Sverige
totalt för bosättning.
Kultur- och utbildningsnämnden (tidigare utbildningsnämnden) har från att bosättningslagen
trädde i kraft 2016 till och med 2019 ordnat med boende för 367 individer. Detta inkluderar
hela fördelningstalet för 2019.
Kultur- och utbildningsförvaltningen erhåller 18 ”förturslägenheter” av Alingsåshem varje år.
På grund av ett förhöjt mottagande har också nämnden behövt hyra större tillfälliga
fastigheter för att klara av det lagstadgade boendeansvaret. Utöver de större fastigheterna
har nämnden hyrt lägenheter av Alingsåshem för att hyra ut dem i andra hand till nyanlända.
Förvaltningen prognostiserar att vid årsbokslutet 2019 kommer ca 80 personer hyra sitt
boende i andra hand av nämnden. Kommunens fördelningstal för 2020 ligger på cirka 50
individer.
Som nyanländ i Alingsås kommun erbjuds man i så stor utsträckning som möjligt alltid ett
andrahandskontrakt vid ankomst. Då fördelningstalet nu minskar ser också förvaltningen att
de hushåll som bott under en längre period i tillfälliga boende kommer ha möjlighet att flytta
vidare i förstahandskontrakt inom förturskvoten från Alingsåshem.
Mot bakgrund av detta bör Kultur- och utbildningsnämnden anta rådgivande riktlinjer för hur
personerna i tillfälliga boende ska hanteras för att skapa en rättsäker och likvärdig hantering
av kommunens boendeansvar med självförsörjning som mål.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober angett följande:
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att inte systematiskt
avsluta hyresavtal med nyanlända hyresgäster efter etableringsperiodens slut, det vill säga
efter 24 månader. Hushållen fortsätter att hyra i andrahand av Kultur- och
utbildningsnämnden tillsvidare efter bedömning. Kultur- och utbildningsförvaltningen arbetar
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aktivt med ”söka bostads-träffar” och individuellt anpassade träffar där man får stöd i att själv
söka sig vidare till andra boendealternativ.
Kultur- och utbildningsnämndens hyresgäster betalar alltid en hyra för sitt boende som täcker
nämnden boendekostnader. Enbart ett fåtal hyresgäster får kompletterande försörjningsstöd
utbetalt och oftast då på grund av andra myndigheters bedömningar av bistånd.
Under 2019 avslutar ett större antal individer sin etableringsperiod. En del av dessa kommer
att vara i behov av försörjningsstöd då de inte hunnit etablera sig på arbetsmarknaden.
Deras behov av försörjningsstöd är oberoende av om de hyr ett tillfälligt boende genom
kultur- och utbildningsnämnden eller ett permanent boende i annan regi.
Förvaltningen föreslår även att nämnden beslutar om rådgivande riktlinjer för vidareflytt från
ett tillfälligt boende till ett permanent boende för nyanlända som bosatts enligt
bosättningslagen. Förslaget anger att huvudprincipen för vidareflytt är först in först ut.
Självförsörjning ska premieras. Undantag från huvudprincipen kan göras för att kunna
bosätta personer med funktionsvariationer/sjukdom, hushållets storlek för att undvika
trångboddhet samt där barnperspektivet behöver tillgodoses.
Genom vidareflytt till permanenta boende där hushållen bedöms klara av boendekostnaden
skapas dels ett minskat tryck på kommunens försörjningsstöd och dels minskar de kostnader
som kultur- och utbildningsnämnden har för personer som man inte längre erhåller statliga
bidrag för.
Nämndens boendeuthyrning efter individers avslut av sin etableringsperiod bör ses som
kritisk då en ökning av individer som avslutat sin etableringsperiod, men inte erhållit andra
boende, ökar kontinuerligt.
Förslag till rådgivande riktlinjer är bilagda tjänsteskrivelsen.

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att inte systematiskt avsluta hyresavtal med
nyanlända hyresgäster efter etableringsperiodens slut. Hushåll som är bosatta enligt
bosättningslagen i tillfälliga boenden får fortsätta hyra boende i andrahand av Kultur- och
utbildningsnämnden tillsvidare efter bedömning.
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner de rådgivande riktlinjerna.
Expedieras till
Verksamhet Integration och arbetsmarknad
Kommunstyrelsen
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§ 133 2019.341 KUN

Uppföljning av biblioteksplanen 2019
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2019 § 34 ”Biblioteksplan 2019-2022 för Alingsås
kommun”. Biblioteksplanen presenterar biblioteksverksamheten i Alingsås kommun och är
ett strategiskt dokument som anger riktningen för de fokusområden som biblioteken ska att
arbeta med under fyraårsperioden 2019-2022. Uppföljning av biblioteksplanen sker
kontinuerligt och ska följas upp i de biblioteksansvariga nämnderna kultur- och
utbildningsnämnden och barn- och ungdomsnämnden i oktober varje år.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober angett följande:
Enligt biblioteksplanen ska biblioteken i Alingsås arbete med följande fokusområden:
 Tillgänglighet
 Brett utbud samt fokus på barn och unga
 Stöd i ett livslångt lärande
 Rätten till ett språk
 Skolbiblioteken - en pedagogisk resurs
Biblioteksplanen anger också att ett biblioteksråd ska finnas vilket ska styra och utveckla
samordningen av biblioteksverksamheten i kommunen. Biblioteksrådet består av
representanter från kultur- och utbildningsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.
Under årets första nio månader har tre biblioteksråd ägt rum.
Arbetsutskottet för kultur, turism och evenemang har behandlat ärendet den 16 oktober § 53.
Arbetsutskottet för integration och arbetsmarknad har behandlat ärendet den 16 oktober §
66.

Beslut
Uppföljning av biblioteksplanen godkänns.
Expedieras till
Barn- och ungdomsnämnden
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§ 134 2019.024 KUN

Anmälan av delegationsbeslut
Ärendebeskrivning
Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i kommunallagen 6 kap. 37-40 §§. Kulturoch utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskottet, ordföranden och
tjänstepersoner enligt den av nämnden antagna delegationsordningen. Dessa beslut ska
redovisas till kultur- och utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och
utbildningsnämnden får ompröva eller fastsälla delegationsbesluten. Däremot står det
nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Anmälan av delegationsbeslut- ordförandebeslut 2019.027.500-002 KUN
Anmälan av delegationsbeslut – Alströmergymnasiet dnr 2019.028 KUN – 010-012
Anmälan av delegationsbeslut – Campus vuxenutbildning dnr 2019.025 KUN - 004
Anmälan av delegationsbeslut - Integrationsavdelningen dnr 2019.026 KUN – 011-014
Anmälan av delegationsbeslut – Förvaltningschef dnr 2019.011 – 010-011, 2019.352 KUN 001
Beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna
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§ 135 2019.023 KUN

Meddelanden till kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Följande meddelanden finns att redovisa för kultur- och utbildningsnämnden:
 Motion om olyckfallsförsäkring för barn- och gymnasieelever2019, BUN § 79,
2019.262.630 – 006 KUN
 Riktlinjer för visselblåsarfunktionen i Alingsås kommun, KS 2019-10-14 § 181,
2019.357 KUN h 001
 Riktlinjer för investeringsstöd KS 2019-09-09 § 152, 2019.364 KUN h 001
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden lägger meddelanden till handlingarna.
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