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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på Alingsås kommuns digitala anslagstavla.
Organ
Sammanträdesdatum

Kultur- och utbildningsnämnden
2021-09-28

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
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Datum för anslags
nedtagande
Kultur- och utbildningsförvaltningen

2021-10-21
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§ 89
§ 90
§ 91
§ 92
§ 93
§ 94
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99

Information vuxenutbildning, Stefan Hagebring rektor
Information från förvaltningen
Kultur- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2021
Yttrande angående granskning avseende privata utförare
Kursutbud Campus Alingsås 2022
Uppföljning av inkomna klagomål kvartal 2 verksamhet utbildning
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från nämnd tillförvaltningschef
Granskning av kommunens försörjningsstöd
Investering i bryggor
Återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och utbildningsnämnden
Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden
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§ 89

Information vuxenutbildning, Stefan Hagebring rektor
- Inkluderande bygg Alingsås: tillbakablick, nuläge och framtid
- Kursutbud 2022 Campus Alingsås
- Uppföljning av privat utförare Hermods
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§ 90

Information från förvaltningen
•Ny förvaltningschef på plats 1 oktober
•Ny verksamhetschef kultur, turism och evenemang
•Ishallsprocessen - aktuellt läge
•Samarbetsavtal Vårgårda
•Kommunens revisorers genomför granskning av distansundervisning på Alströmer
•Dialogdag utbildning, 20 oktober
•Risk- och väsentlighetsanalys, 10 november
•Boulebanor
•Mottagande nyanlända nu och resterande del av året
•Mötesplats unga
•Bibliotekslokal i Ingared
•Museet; utställning samt ny skylt på fasaden
•Mottagit medel från Kulturrådet, Stärkta bibliotek
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§ 91 2021.241 KUN

Kultur- och utbildningsnämndens delårsbokslut 2021
Ärendebeskrivning
I enlighet med styrmodellen för Alingsås har ett delårsbokslut upprättats per den 31 augusti
för kultur- och utbildningsnämnden. Delårsbokslutet är upprättat enligt de centralt angivna
anvisningarna. Delårsbokslutet innehåller förutom uppföljning av mål, ekonomi och personal
även uppföljning av den interna kontrollen.
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat om 0,7 mkr där 8,2
mkr av avvikelsen beror på upplupen semesterskuld. Resultatet är en försämring mot
motsvarande period föregående år med 6,3 mkr. Nämnden bedömer ett underskott om 7,5
mkr med beräknade effekter av Covid-19 om 9 mkr inkluderat. Där effekten av Covid-19
påverkat ekonomin mest är Nolhaga Parkbad med intäktsbortfall om 5,4 mkr jämfört med
budget.
Under perioden har nämnden behövt anpassa sina verksamheter för att möta restriktionerna
i samhället redan från årets början. Samtliga verksamheter har arbetat aktivt med
omställningsarbete genom begränsning av antalet timvikarier, reducering av öppettider,
översyn av nyrekryteringar, omställning av personal och funktion samt eftersökning av
externa medel.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet för 2021 och översänder det till
kommunstyrelsen
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 92 2021.226 KUN

Yttrande angående granskning avseende privata utförare
Ärendebeskrivning
Alingsås kommuns revisorer har fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för uppföljning
av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Syftet med granskningen är att bedöma om
kommunstyrelsen och ansvariga nämnder säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och
kontroll av privata utförare.
År 2015 infördes krav i kommunallagen att fullmäktige under varje mandatperiod ska anta ett
program med mål och riktlinjer för privata utförare. Kontroll av verksamheten som bedrivs av
annan utförare är lika väsentlig för verksamhet som bedrivs i kommunal regi. I programmet
ska det anges hur fullmäktiges mål, riktlinjer och föreskrifter ska följas upp och hur
allmänhetens insyn ska tillgodoses. Fullmäktige fastställde i februari 2016 om ett program för
uppföljning och insyn av privata utförare. Revisionen anger att man vill granska kommunens
rutiner för uppföljning och kontroll av verksamhet som bedrivs av privata utförare. Detta då
det finns en risk att uppföljning av privata utförare inte sker utifrån gällande lagstift och
fastställda styrdokument.
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnd och kultur- och utbildningsnämnden och gjort bedömningen att
dessa inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning av privata utförare. Utifrån
granskningen har revisorerna lämnat rekommendationer till kommunstyrelsen och de
aktuella nämnderna.
För kultur- och utbildningsnämndens del handlar det om att:

Säkerställa att programmet för uppföljning och insyn av privata utförare är känt i
verksamheten.
Säkerställa att programmet får genomslag i de avtal som tecknas, genom att krav och villkor
ställs utifrån det.
Upprätta alternativt se över riktlinjer/rutiner för hur avtalsuppföljning ske genomföras.
Säkerställa att styrelsen/nämnden får en tillräcklig uppföljning och återrapportering avseende
verksamhet som bedrivs av privata utförare, för att kunna agera och ta ställning till behov av
eventuella åtgärder om så är nödvändigt.

Med anledning av granskningen ska nämnden yttra sig över rapporten och ange vilka
åtgärder som ska genomföras. Svar ska vara rädisorna tillhanda senast den 1 oktober 2021.
Beredning
Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen har i skrivelse den 5 augusti angett följande:
Inom kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde finns en privat utförare som har legat
till grund för granskningen. Det rör sig om den kommunala vuxenutbildningen som utförs på
distans.
Revisionen bedömer att programmet för uppföljning och insyn av privata utförare inte full ut
har fått genomslag i de avtal som har tecknats med privata utförare. Detta då programmet
inte utgör ett aktivt styrdokument för verksamheten. Utöver det finns det delar som
programmet fastställer ska återfinnas i ingångna avtal men som inte i sin helhet återfinns i
det granska avtalet för vuxenutbildningen. Exempelvis finns inte kommunfullmäktiges
prioriterade mål och indikatorer med. Revisionen konstaterar dock att nämnden säkerställt att
det funnits tillräckliga möjligheter till uppföljning och kontroll samt möjligheter att vidta
åtgärder vid eventuella avvikelser.
Vidare anser revisionen att avtalsuppföljningen med den privata utföraren var tillräcklig då
uppföljningen genomförts i den utsträckning som framgår av avtalen. Däremot bedömer
revisionen att nämnden inte har säkerställt att uppföljning sker på ett strukturerat och
systematiskt sätt. Revisionen bedömer därför att detta bör utvecklas genom att nämnden tar
fram rutiner som tydliggör hur uppföljningen ska ske.
När det kommer till återrapportering av genomförd uppföljning av avtalet bedöms nämnden i
huvudsak ha säkerställt denna bland annat genom delårs- och årsbokslut men även inom
ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta medför att nämnden ges möjlighet att
åtgärda eventuella avvikelser. Genom att i avtalet förtydliga vilka mål och indikatorer som
ska gälla kan dock nämnden ytterligare utveckla styrning och uppföljning av verksamheten
enigt revisorerna.
Kultur- och utbildningsförvaltningen konstaterar att revisionens granskning avseende
förvaltningens uppföljning av privata utförare visar att förvaltningen upprätthåller kvalitet i
vissa delar men att det finns områden som behöver utvecklas. Mot bakgrund av detta
kommer förvaltningen göra dokumentet program för uppföljning och insyn av privata utförare
känt i verksamheterna samt se till att detta dokument tillämpas vid tecknande av avtal med
privata utförare. Därutöver kommer förvaltningen ta fram rutiner för att säkerställa processen
avseende uppföljning och kontroll av privata utförare. Rutinerna kommer även säkra att
nämnden får den uppföljning och återrapportering som krävs för att kunna vidta åtgärder där
det anses nödvändigt.
Beslut
Nämnden antar förvaltningens yttrande och översänder det till kommunens revisorer.
Expedieras till
Kommunens revisorer
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§ 93 2021.240 KUN

Kursutbud Campus Alingsås 2022
Ärendebeskrivning
Enligt 2 kap 25 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning ska utbildningen ska bedrivas
kontinuerligt under hela året. För att uppfylla kravet planeras fem ansökningsperioder år
2022.
Ansökningsperioderna för kursstarter gällande vuxenutbildning (gymnasiala och
grundläggande kurser) är januari, mars, maj, augusti och oktober. Därför skall kultur- och
utbildningsnämnden besluta om det kursutbud som erbjuds vid dessa fem
ansökningsperioder under 2022.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 25 augusti angett följande:
Förslag till kursutbud för 2022, daterad 2021-08-25, biläggs tjänsteskrivelsen och innehåller
inga stora förändringar jämfört med 2021. De förändringar som gjorts rör främst
yrkesutbildningar på distans och syftar till att erbjuda Alingsåsaren en ökad möjlighet till
karriärväxling.
Förändringar i kursutbudet är främst beroende på efterfrågan och matchning av särskild
behörighet till Yrkeshögskolor. Vårdutbildningen fortsätter med kurspaket med och utan
språkstöd, validering och fristående kurser på plats och på distans.
Vuxenutbildningen Campus Alingsås erbjuder fortsatt fristående gymnasiala kurser i egen
regi samt distanskurser via den upphandlade entreprenören. Vilka kurser som kommer att
erbjudas på plats respektive på distans är ännu inte helt fastställt, fördelningen kommer att
göras utifrån hur personalsituationen ser ut inför varje ansökningsperiod.
Utbudet gällande grundläggande kurser är samma som 2021. SFI har fortsatt regelbundna
starter var sjätte vecka. Utbudet inom Särskild utbildning för vuxna korrigeras regelbundet
utifrån elevernas behov.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden fastställer förslag till kursutbud för vuxenutbildning 2022.
Expedieras till
Rektor vuxenutbildning
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§ 94 2021.110 KUN

Uppföljning av inkomna klagomål kvartal 2 verksamhet utbildning
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsförvaltningen ska varje kvartal redogöra och återrapportera inkomna
klagomål inom verksamhet utbildning till skolhuvudmannen.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 25 augusti angett följande
Sammanställning av inkomna klagomål har skett avseende kvartal två och visar att de fyra
klagomål och synpunkter som inkommit under perioden till största rör insatser kopplade till
pandemin.
Ytterligare information lämnas i rapport daterad 2021-09-14 som biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Uppföljningen godkänns.
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§ 95 2019.008 KUN

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från nämnd tillförvaltningschef
Ärendebeskrivning
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att
bedriva ett aktivt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens yttersta företrädare är
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till nämnden i dess
reglemente. Nämnden har därmed det övergripande ansvaret för att det finns ett fungerande
arbetsmiljöarbete på förvaltningen. Kultur- och utbildnings ansvarar för att ”ge uppgifter i det
systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen med rätt för förvaltningschefen att
delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som lämpligt”.
Kultur- och utbildningsförvaltningen får från och med den 1 oktober en ny förvaltningschef
varför nämnden ska fördela arbetsuppgifter till denne.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 13 september angett följande:
Mot bakgrund av detta skall nämnden dels fatta beslut om att ge förvaltningschefen uppgifter
i arbetsmiljöarbetet, dels skall nämndordförande fördela arbetsmiljöuppgifter till
förvaltningschefen. Fördelning sker genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar
uppgiftsfördelningen (se separat bilaga). Förvaltningschefen fördelar i sin tur skriftligen
arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen uppgifter i det
systematiska arbetsmiljöarbetet med rätt för förvaltningschefen att delegera
arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen.
Nämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen genom att ordförande och
förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen i dokumentet ”Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter nämnd till förvaltningschef”.

Utdragsbestyrkande
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§ 96 2021.004 KUN

Granskning av kommunens försörjningsstöd
Ärendebeskrivning
På kommunrevisorernas uppdrag har KPMG granskat kommunens försörjningsstöd. De
båda ansvarig nämnderna socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden fick med
anledning av granskningens resultat lämna yttrande till kommunrevisionen (KUN § 16 202102-24). I granskningen rekommenderade KPMG bland annat kultur- och utbildningsnämnden
och socialnämnden att utveckla insatserna för att minska antalet klienter med långvarigt
behov av försörjningsstöd.
Vidare rekommenderades nämnderna att anta gemensamma mål med en tydlig gemensam
styrning när det gäller arbetet mot självförsörjning samt att utveckla insatser för att minska
antalet klienter på långvarigt försörjningsstöd.
Med anledning av KPMG:s rekommendationer beslutade nämnderna att ta fram en rad
åtgärder med gemensam planering både på kort och på längre sikt. Kultur- och
utbildningsförvaltningen lämnar här en uppföljning avseende arbetet med gruppen individer
som är i behov av långvarigt försörjningsstöd och vilka insatser som vidtagits för dessa.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 16 september angett följande:
Representanter från kultur- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningens träffas
kontinuerligt varannan vecka för att arbeta med den identifierade gruppen. I samverkan har
förvaltningarna identifierat att gruppen med långvarigt försörjningsstöd utgörs av 120
individer och att dessa ska genomgå en arbetsförmågebedömning i syfte att individen ska
kunna ta nästa steg och- eller gå vidare till rätt instans.
Av de 120 individerna med långvarigt försörjningsstöd har 65 stycken för tillfället identifierats
som aktuella för en arbetsförmågebedömning utförda av arbetsterapeut inom
Arbetsmarknadsenheten. Övriga 55 bedöms inte vara aktuella för
arbetsförmågebedömningar på grund av föräldraledighet, större vårdbehov etc.
Arbetsmarknadsenheten har fram till i mitten av september arbetat med 28 individer.
Sammantaget har 20 av dessa individer påbörjat en arbetsförmågebedömning. Övriga åtta
har i samverkan med socialförvaltningen bedömts inte kunna gå vidare till utredning på grund
av för stora hinder för att kunna medverka. Av de 20 individer som har genomgått en
arbetsförmågeutredning har nio individer avslutats med följande insatser:
Insats/resultat

Antal

Vårdinsatser

2
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Arbetsträning

1

Studier

1

Arbete

1

Ansökan om sjukersättning

4

Totalt

9

Arbetet med arbetsförmågebedömningar kopplade till långvarigt försörjningsstöd kommer
fortlöpa under 2021-2022 för att sedan integreras i den ordinarie verksamheten i syfte att
fånga upp individer innan de övergår i långvarigt försörjningsstöd.
Utöver ovanstående har kultur – och utbildningsnämnden och socialnämndens presidier
träffats vid två tillfällen, i februari och i juni i syfte att följa upp arbetet och de insatser som
görs kopplat till individer med försörjningsstöd.
Beslut
Uppföljningen godkänns.
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§ 97 2021.260 KUN

Investering i bryggor
Ärendebeskrivning
I enlighet med Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning ska beslut om att
använda investeringsmedel som överstiger 400 000 kr beslutas av nämnden (A.15).
Förvaltningen har identifierat ett behov av att köpa in nya badbryggor till en av de
kommunala badplatserna. Investeringen överstiger 400 000 kr.
Förvaltningens yttrande
Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för inköp och underhåll av badbryggor vid de
kommunala badplatserna. Bryggorna vid Lygnareds badplats är uttjänta och behöver bytas
ut. Badplatsen har kommunens största bryggsystem och sammantaget behöver 24
bryggdelar och två hopptornsblock köpas in.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner att investeringsmedel avsätts för beskrivna
ändamål.
Expedieras till
Verksamhetschef anläggning och fritid, tf enhetschef anläggning och fritid
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§ 98 2021.063 KUN

Återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och
utbildningsnämnden
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 fastställa delegationsbesluten. Däremot står det
nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Anmälan om delegationsbeslut – förvaltningschef
Föreningsbidrag (avsnitt E i delegationsordningen)
Diarienumm
Belop
Delegat
Förening
Bidragstyp
Ändamål
er
p
Förvaltningsch 2021.174
ef
KUN

Alingsås fäktklubb

Hälsofrämjand
Sommarlovsaktivitet 5 100
e insatser
er, nyrekrytering
kr
(stödpaket)

Förvaltningsch 2021.174
ef
KUN

Studieförbundet
Vuxenskolan

Hälsofrämjand Sommarlovsaktivitet
41
e insatser
er,
100 kr
(stödpaket)
funktionsvarierade

Förvaltningsch 2021.174
ef
KUN

Musikkåren
Kamraterna

Hälsofrämjand
Spelningar
e insatser
äldreboende
(stödpaket)

Förvaltningsch 2021.174
ef
KUN

Alingsås
brukarförening

Hälsofrämjand
Inköp idrottsmaterial 6 200
e insatser
för aktiviteter
kr
(stödpaket)

Förvaltningsch 2021.174
ef
KUN

Equmenia
Långaredsbygden

Hälsofrämjand
Inköp idrottsmaterial 18
e insatser
för aktiviteter
200 kr
(stödpaket)

Förvaltningsch 2021.020
ef
KUN

Alingsås IF
Projektbidrag
Gymnastikförening

Sommarlovsaktivitet 23
er, 14-20 år
750 kr

Förvaltningsch 2021.020
ef
KUN

Alingsås
Projektbidrag
Musikteatersällskap

Sommarlovsaktivitet 21
er - musikalskola
000 kr

14
000 kr
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Förvaltningsch 2021.020
ef
KUN

Alingsås Padel
Club

Startbidrag

10
000 kr

Förvaltningsch 2021.020
ef
KUN

Alingsås Sim &
livräddningssällska Projektbidrag
p

Simskolor utomhus

45
000 kr

Förvaltningsch 2021.020
ef
KUN

Holmalunds IF

Projektbidrag

Fotbollsskola

44
250 kr

Förvaltningsch 2021.020
ef
KUN

Norsesund konst
och kultur

Projektbidrag

Kulturfestival

21
400 kr

Förvaltningsch 2021.020
ef
KUN

Sollebrunns
Ridklubb

Projektbidrag

Sommarlovsaktivitet 9 050
er
kr
Prova på-dagar

Förvaltningsch 2021.022
ef
KUN

Aktiviteter för
Adoptionscentrums Bidrag till
målgrupper inom
lokalavdelning
hjälporganisati
socialnämndens
Göteborg
on
regi

7 000
kr

Förvaltningsch 2021.022
ef
KUN

Alingsås
Brukarförening

Aktiviteter för
Bidrag till
målgrupper inom
hjälporganisati
socialnämndens
on
regi

5 000
kr

Förvaltningsch 2021.022
ef
KUN

Aktiviteter för
Anhörigföreningen Bidrag till
målgrupper inom
för närstående till hjälporganisati
socialnämndens
alkohol
on
regi

16
380 kr

Förvaltningsch 2021.022
ef
KUN

BRIS Region Väst

Aktiviteter för
Bidrag till
målgrupper inom
hjälporganisati
socialnämndens
on
regi

70
000 kr

Förvaltningsch 2021.022
ef
KUN

Brottsofferjouren
Alingsås

Aktiviteter för
Bidrag till
målgrupper inom
hjälporganisati
socialnämndens
on
regi

16
000 kr

Projektbidrag

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningsch 2021.022
ef
KUN

DHB Västra

Aktiviteter för
Bidrag till
målgrupper inom
hjälporganisati
socialnämndens
on
regi

5 000
kr

Förvaltningsch 2021.022
ef
KUN

Aktiviteter för
Bidrag till
Diabetesföreningen
målgrupper inom
hjälporganisati
i Alingsås
socialnämndens
on
regi

10
200 kr

Förvaltningsch 2021.022
ef
KUN

FUB Alingsås,
Vårgårda,
Herrjunga

Aktiviteter för
Bidrag till
målgrupper inom
hjälporganisati
socialnämndens
on
regi

46
440 kr

Föreningen
Hjärtlung Alingsås

Aktiviteter för
Bidrag till
målgrupper inom
hjälporganisati
socialnämndens
on
regi

110
480 kr

Förvaltningsch 2021.022
ef
KUN

Hela Människan i
Alingsås

Aktiviteter för
Bidrag till
målgrupper inom
hjälporganisati
socialnämndens
on
regi

45
000 kr

Förvaltningsch 2021.022
ef
KUN

Aktiviteter för
Hjärnskadeförbund Bidrag till
målgrupper inom
et Hjärnkraft
hjälporganisati
socialnämndens
Alingsåssektion
on
regi

5 960
kr

Förvaltningsch 2021.022
ef
KUN

Neuroförbundet
Alingsås

Aktiviteter för
Bidrag till
målgrupper inom
hjälporganisati
socialnämndens
on
regi

41
240 kr

Förvaltningsch 2021.022
ef
KUN

Aktiviteter för
Bidrag till
Reumatikerförening
målgrupper inom
hjälporganisati
en Alingsås
socialnämndens
on
regi

71
300 kr

Förvaltningsch 2021.022
ef
KUN

Anmälan av förvaltningschefens delegationsbeslut
Utdragsbestyrkande
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-

Revidering av attestlista (C.1 i delegationsordningen), 2021.017 KUN – 005- 007

Organisationsförändring inom förvaltningens verksamheter (A.8 delegationsordningen),
2021.050 KUN - 006
Anmälan av delegationsbeslut verksamhet utbildning
Beslut om ställföreträdande rektor (D.2 i delegationsordningen), 2021.049 KUN -019
Beslut om att utbildningen på kursen inom kommunal vuxenutbildning ska upphöra, om
eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör
tillfredsställande framsteg (G. 47 i
delegationsordningen), 2021.049 KUN -014-015
Beslut om mottagande vid gymnasiesärskola (G. 28 i delegationsordningen)
Beslut om grundbelopp och tilläggsbelopp för elev som studerar på nationellt program
vid en fristående gymnasieskola (G. 39 i delegationsordningen) 2021.049 KUN -016
Beslut om elevresor, (G.6 i delegationsordningen) 2021.247 KUN 001-002
Anmälan av delegationsbeslut – ordförande
Beslut om undantag från angivna taxor (C.6 delegationsordningen), 2021.133 KUN -003
Beslut i ärende om brådskande karaktär- yttrande över departementspromemorian
Nationell plan för trygghet och studiero (A.1 delegationsordningen), 2021.175 KUN-003
Beslut i ärende om brådskande karaktär- Fördelning av arbetsmiljöuppgifter nämnd till
förvaltningschef (A.1 delegationsordningen), 2019.008 KUN-028
Beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.
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§ 99 2021.062 KUN

Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
- Fördjupad månadsuppföljning 2021 för Alingsås kommun, KS 2021-06-07 § 99
- Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning, KS 2021-06-07 § 96
- Näringslivsstrategiskt program för Alingsås kommun 2021-2035, KF 2021-06-16 § 116
- Uppdatering av grafiska profilen. KS 2021-06-21 § 109,
- Månadsuppföljning 2021 för Alingsås kommun, KS 2021-06-21 § 113
- Plan för trygghetspunkter, KS 2021-09-06 § 144
- Riktlinjer för barnkonventionen i Alingsås kommun, KS 2021-09-06 § 134
- Riktlinjer för investeringsbidrag, KS 2021-09-06 § 136
- Utbetalning av försörjningsstöd till mottagna flyktingar i Alingsås kommun perioden april-juni
2021, 2021.135 KUN
- Bibliotekslokal i Ingared, KUNAU 2021-09-22 § 74, 2021.263 KUN

Beslut
Meddelandet läggs till handlingarna.
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