1

Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-11-17
Plats och tid

Sparbankssalen
kl. 15:00-17:10

Beslutande

Anne Gunnevik (L) (ordförande)
Rebecka Gustin (S) (vice ordförande)
Jan-Erik Gustavsson (S)
Håkan Stern (S)
Dennis Alvdén (M)
Thomas Thim (M)
Martin Tirhammar (C)
Jan Gustafsson (V)
Ann Denty (V)
Otto Stryhn (SD)
Dimitrios Diamantopolos (S) ersätter Moheeb Youda (S)
Emily Munter (V) ersätter Elof Dimenäs (L)
Adam Jansson (KD)

Ej tjänstgörande
ersättare

Kjerstin Hansson (SD) §§113-122

Övriga deltagare

Karin Klint (kostekonom, barn- och ungodmsförvaltningen) §113
Lars Svensson (Förvaltningschef)
Pär Hellsten (Administrativ chef)
Dennis Pavlovic (Skolchef, verksamhetschef utbildning)
Pernilla Melin (Kvalitets- och nämndcontroller)

Utses att justera

Rebecka Gustin (S)

Justeringens plats och
tid

Protokollet justeras digitalt.

Paragrafer

§§113-124

Sekreterare

Pernilla Melin
Ordförande

Anne Gunnevik (L)
Justerande

Rebecka Gustin (S)

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

Kultur- och utbildningsnämnden
2021-11-17

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet

2021-11-22

Datum för anslags
nedtagande
Kultur- och utbildningsförvaltningen

2021-12-14

Utdragsbestyrkande

2

3

Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-11-17

§ 113
§ 114
§ 115
§ 116
§ 117
§ 118
§ 119
§ 120
§ 121
§ 122
§ 123
§ 124

Information om måltidsprogrammet
Information från förvaltningen
Ekonomisk månadsuppföljning 2021
Bibliotekslokal i Ingared återkoppling av uppdrag
Måltidsprogram för kultur- och utbildningsförvaltningen
Kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter 2022
Förslag interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen år 2022
Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kalenderåret 2022
Återrapportering av uppdrag kartläggning och plan med kriterier för
minnesplatser och statyer
Riktlinjer uthyrning av idrottslokaler och konstgräsplaner
Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden
Återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och utbildningsnämnden
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§ 113

Information om måltidsprogrammet
Karin Klint kostekonom på barn- och ungdomsförvaltningen föredrar måltidsprogrammet.
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§ 114

Information från förvaltningen












Ny förvaltningschef Lars Svensson presenterar sig
Ishallsprocessen - aktuellt läge
Nolhaga Parkbad
Föreningsenkät
Öppet hus Alströmergymnasiet 23 november
Uppdrag till förvaltningen, beslut i AU gällande Teknikcollege, 2021.298 KUN
Kulturnatta 19-20 november
Information - offentlig gestaltning nämnd december
Ny utställning konsthallen ”Tryckt till jul” – en utställning om tryckta jultextilier
KS-presidium kommer på besök till nämnden för dialog – 30 min
Arbetsmiljömål 2022
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§ 115 2021.081 KUN

Ekonomisk månadsuppföljning 2021
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 oktober 2021.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 16 november angett följande.
Kultur- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat om 5,8 mkr för perioden. Den
periodiserade budgeten för perioden är positiv om 3,7 mkr vilket innebär ett underskott mot
budget för perioden på 9,4 mkr. Resultatet är en försämring mot motsvarande period
föregående år med 6,5 mkr och beror främst på effekterna av Covid-19.
Nämnden bedömer ett underskott om 8,5 mkr i helårsprognos där pandemins påverkan
uppskattas till 8,9 mkr.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen per oktober
månad och översänder den ekonomiska uppföljningen till kommunstyrelsen och
kommunledningskontoret.
Expedieras till
Kommunstyrelsen, KLK
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§ 116 2021.263 KUN

Bibliotekslokal i Ingared återkoppling av uppdrag
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav den 22 september 2021, § 74
förvaltningen i uppdrag att säkerställa biblioteks- och fritidsgårdsverksamhet i Ingared. Detta
till följd av att barn- och ungdomsförvaltningen har ett behov av att inreda biblioteksfilialens
nuvarande lokaler för att förbereda förskoleverksamhet från och med årsskiftet 2021/2022.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har sedan uppdraget lämnades till förvaltningen arbetat
med olika alternativa lösningar i syfte att säkerställa fortsatt biblioteksservice samt
fritidsgårdsverksamhet i Ingared. Kontakter har tagits med olika privata och kommunala
aktörer som äger/driver lokaler i Ingareds centrum. Det råder i dagsläget brist på både
privata och offentliga lokaler i Ingaredsområdet.
Beredning
Förvaltningen anger i skrivelse den 18 oktober följande.
Kultur- och utbildningsförvaltningen anser att biblioteksfilialen fortsatt ska ha en central
placering i Ingared i syfte att fortsatt främja biblioteksservicen i den södra kommundelen..
Avseende fritidsgårdsverksamheten är den i dagsläget stängd med anledning av pandemin,
men ett återöppnande planeras under höst/vinter 2021.
Biblioteket i Ingared är ett välbesökt filialbibliotek med ca 25 000 utlån per år. Under de
senaste åren och kommande år kommer Ingared att växa då nybyggnation färdigställs. Det
är därför viktigt att bibehålla kommunal service. Kultur- och utbildningsförvaltningen har
meddelat barn- och ungdomsförvaltningen samt lokalstrateg på kommunledningskontoret om
nämndens lokalbehov för att säkerställa långsiktig framtida drift av ett filialbibliotek samt
fritidsgård.
I syfte att säkerställa biblioteksservice i Ingared har förvaltningen, som en temporär lösning
införskaffat en bokbuss som kommer placeras vid Ingaredsskolan. Det är i längden inte en
hållbar lösning att inrymma stationär biblioteksservice i bokbuss, därför kommer mer hållbara
och långsiktiga alternativ att fortsätta undersökas. Fördelen är att det är en mobil och snabb
lösning som säkerställer biblioteksverksamhet till dess att en långsiktig lösning kan beslutas.
Bokbussen har nödvändig utrustning för ändamålet och Meröppet-möjligheter undersöks.
Förvaltningen kommer i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen se över skolans
behov och säkerställa att elever och lärare har tillgång till skolbibliotek. Gällande
fritidsgårdsverksamhet har barn- och ungdomsförvaltningen upplåtit lokalyta i Ingaredsskolan
för att ändamålet.
Beslut
Förvaltningens återrapport godkänns.
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Expedieras till
Verksamhetschef kultur, turism och evenemang.
Utvecklingsledare stab
Barn- och ungdomsförvaltningen, administrativ chef
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§ 117 2021.289 KUN

Måltidsprogram för kultur- och utbildningsförvaltningen
Ärendebeskrivning
Skolmåltiderna ska grundlägga och främja goda matvanor och hälsa. Kostenheten vid barnoch ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till måltidsprogram för kultur- och
utbildningsförvaltningen. Syftet med programmet är att det ska finnas ett styrande och
vägledande dokument som ska kvalitetssäkra all måltidsverksamhet och ge en enhetlig syn
när det gäller måltiderna. Programmet ska vara ett stöd för rektorer, pedagogerna, övrig
personal, elever och vårdnadshavare. Programmet kan även användas vid uppföljning av
måltiderna. Kostenheten och respektive rektor ansvarar för att programmet efterlevs.
Programmet innehåller målsättningar och övergripande mål samt ansvarsfördelning mellan
olika funktioner i verksamheten. Måltidsprogrammet utgår från Livsmedelsverkets
måltidsmodell som består av sex delar som tillsammans bildar en helhet för vad en bra
måltid ska innehålla och beakta. De sex delarna som är viktiga att säkerställa för att
matgästen ska få en bra och hälsosam måltid som leder till matglädje är:







God
Integrerad
Trivsam
Näringsrik
Miljösmart
Säker

Måltidsprogrammet biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Måltidsprogrammet för kultur- och utbildningsförvaltningen godkänns.
Expedieras till
Rektorer, skolchef och måltidsleverantör
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§ 118 2021.297 KUN

Kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter 2022
Ärendebeskrivning
Förvaltningen ser årligen över taxor och avgifter för samtliga verksamheter varför nämnden
nu har att besluta om taxor och avgifter för 2022.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 5 november angett följande.
Förvaltningen har genomfört en översyn av dokumentet Taxor och avgifter och utfört
layoutmässiga förändringar i syfte att skapa enhetlighet i uppbyggnaden av de olika delarna.
Därutöver har texterna kvalitetssäkrats i syfte att göra dem än mer tydliga.
Taxor för tränings- och tävlingsverksamhet, lokaler och simbassänger för ungdomar under
och över 20 år har ändrats till 25 år för att bättre harmonisera med nämndens bidragsregler.
Följande förslag till förändrade taxor och avgifter lämnas:
Kulturhuset
Bild från Digitalt museum som man själv laddar ner; utan kostnad oavsett
användning/användare.
Leverans från förvaltningen av högupplöst exemplar (digital fil);
utan kostnad för privatperson/forskare/student och liknande.
Leverans från förvaltningen av högupplöst exemplar (digital fil) för kommersiellt syfte 1 250
kr/bild (inklusive moms).
Omfattande sökning och/eller skanning av negativ/positiv;
300 kr/påbörjad timma (inklusive moms), oavsett användning/användare.
Grundhyra 4 timmar:
föreningar 3 400 kr (ökning från 3 300 kr), förvaltning 4 300 kr (ökning från 4 200 kr), övriga
6 000 kr (ökning från 5 600 kr)
Löpande timpris därefter:
föreningar 850 kr (ökning från 800 kr), förvaltning 1 000 kr (ökning från 950 kr), övriga 1 400
kr (ökning från 1250 kr)
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Tekniker 450kr/tim för alla.

A4-utskrift ökar från 2 kr till 3 kr.
Förseningsavgifter media:
Justerat spelfilm till 10 kr/vecka (10 kr/dag tidigare)
Nytt: Lånekort med avgifter över 200 kr spärras automatiskt för lån.
Förkomna/förstörd media, nytt: pocketbok 100 kr och ljudbok 200 kr. Om återanskaffning av
media överstiger betydligt mer än 300 kr taxeras den som hyr för den faktiska kostnaden.

Fikavandringen justeras från 3 000 kr till 2 500 kr för vardagar.
Anläggning och fritid
Fullstora konstgräsplaner och omklädningsrum, ändrat från pris per timme till samma pris
fast per tillfälle.
Nytt: Logi grupprum 250 kr

Höjning för upplevelsebad om 5 kr inklusive moms.
Höjning för motionssim om 5 kr exklusive moms (momsfritt).
Höjning relaxavdelning om 10 kr inklusive moms. Ökat utbud med solterapirum samt gratis
kaffe.
Tidigare beräkning som har använts för autogiro och årskort är följande:
Autogiro: Enkelbesök x 3,4
Årskort: Enkelbesök x 40
Pris badkalas har justerats från 150 till 125 kr per barn. Badkalas fika har tagits bort som
separat kostnad då detta ingår i priset för badkalas per barn.
Röd avgång har tagits bort och ersatts av Seniortaxan.
Nya taxor:
Utdragsbestyrkande
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En taxa på 70 kr för föreningsverksamheter över 25 år under bassänger kr/tim.
Babybad på relaxavdelningen 70 kr/tim.
Solterapi, 75 kr
Konferens Parkbadet; halvdag 250 kr, heldag 500 kr
För tillgång till relaxavdelningen i samband med konferens tillkommer en inträdesavgift om
150 kr per person
Text om att Nolhaga Parkbad erbjuder uthyrning av anläggningens alla avdelningar och
taxorna för detta.
Information om att skolor som avbokar senare än 14 dagar innan avsatt tid erläggs en
avbokningsavgift om 750 kr för skolbad och 1 125 kr för simundervisning.
Verksamhet utbildning
Kulturskolans utbud har förändrats och vissa kurser har tagits bort och några kurser har fått
nya namn.
Ny taxa:
Fiol Suzuki, 1 300 kr
Förslag till beslut på sammanträdet
En enig nämnd yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt utredning.
Ärendet ska åter behandlas vid nämndens sammanträde i december 2021.
Beslut
Ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt utredning. Ärendet ska åter behandlas vid
nämndens sammanträde i december 2021.
Expedieras till
Kultur- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 119 2021.272 KUN

Förslag interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning
i Göteborgsregionen år 2022
Ärendebeskrivning
Förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har beslutat om förslag till
interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning för 2022.
Enligt förbundsstyrelsens beslut den 23 september 2021, § 306 rekommenderas
medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom
kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2022.
Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 26 oktober angett följande:
Förslag om interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning för 2022 är
identisk med prisnivå för 2021 varför ingen ekonomisk påverkan förväntas.
Beslut
Förslag till interkommunal ersättning för kommunal vuxenutbildning för kalenderåret 2022
godkänns.
Expedieras till
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
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§ 120 2021.271 KUN

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kalenderåret 2022
Ärendebeskrivning
Förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har beslutat om förslag till
interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för 2022.
Enligt förbundsstyrelsens beslut den 23 september 2021, § 304 rekommenderas
medlemskommunerna att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret
2022. Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 26 oktober angett följande.
Förvaltningen har deltagit i framtagandet av prislistan inom Göteborgsregionens arbetsgrupp
för gymnasieekonomer och utbildningschefer. Förslaget visar en indexökning för 2022 på
2,074%.
Kostnader interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan förväntas öka med 1 270 tkr
beroende på indexuppräkning medan motsvarande ökning av intäkterna om 360 tkr
förväntas. Nettokostnad om 910 tkr beräknas för 2022 vilken är baserad på indexuppräkning
2,074%, kostnadsläge IKE 2021 samt prognos för elevantal hösttermin 2022. Kostnader för
IKE för gymnasiesärskolan förväntas enbart påverkas marginellt av indexökning jämfört med
innevarande år.
Beslut
Förslag till interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola för
kalenderåret 2022 godkänns.
Expedieras till
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
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§ 121 2021.093 KUN

Återrapportering av uppdrag kartläggning och plan med kriterier för
minnesplatser och statyer
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade den 21 april § 51 att godkänna Plan med kriterier
för minnesplatser och statyer. Samtidigt fick förvaltningen i uppdrag att tillsammans med det
lokala föreningslivet och hembygdsföreningarna att genomföra en inventering av de personer
med koppling till Alingsås som kan komma i fråga vid en framtida konstnärlig gestaltning i det
offentliga rummet eller namngivning av gator och platser.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 1 november angett följande.
Alingsås Hembygdsförening och Historiska Sällskapet har nu återkommit med förslag på
personer. Föreningarna uttrycker också en önskan om att bidra med sin sakkunskap vid
aktuella namngivningsfall och därmed delta i processen. Även kultur- och
utbildningsförvaltningen lämnar förslag till personer som kan komma i fråga.
Namngivningsfrågor handläggs i dagsläget av samhällsbyggnadsförvaltningen.
”Inventering av betydelsefulla alingsåsare för namngivning vid offentlig gestaltning” daterad
den 1 november biläggs tjänsteskrivelsen.
Beslut
Återrapporteringen av uppdraget godkänns.
Expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
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§ 122 2021.295 KUN

Riktlinjer uthyrning av idrottslokaler och konstgräsplaner
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden beslutade 2019-02-20 om riktlinjer för uthyrning av tider på
konstgräsplaner och idrottslokaler, KUN § 28. Förvaltningen ser behov av mindre
förändringar riktlinjer för att stämma överens med taxor för konstgräsplaner och
idrottslokaler.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 3 november lämnat följande yttrande.
Förvaltningens föreslår att prioriteringsgrupperna ändras i riktlinjerna för uthyrning av
konstgräsplaner, där ”verksamhet för ungdomar 7-25 år” respektive ”verksamhet för vuxna”
ersätt med juniorlagsverksamhet och seniorlagsverksamhet. Vidare förtydligas att det finns
två uthyrningsperioder. I övrigt gäller samma riktlinjer som tidigare beslut. Riktlinjerna för
uthyrning av idrottslokaler är oförändrade.
Förvaltningens förslag till riktlinjer bifogas tjänsteskrivelsen.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden antar riktlinjer för uthyrning och tilldelning av tider för
konstgräsplaner och idrottslokaler.
Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer för uthyrning av idrottslokaler och konstgräsplaner (KFN
§ 47, 2012-12-10, och KUN § 28, 2019-02-20).
Expedieras till
Anläggning och fritid
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§ 123 2021.062 KUN

Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
 Handlingsplan för krisstöd, KS § 145 2021-09-06, 2021.299 KUN
 Svar på motion om insatser för ökad kunskap om antisemitism och rasism i Alingsås
skolor, KF § 174 2021-09-29, 2021.304 KUN
 Delårsbokslut 2021 Alingsås kommun, KF § 203 2021-10- 27, 2021.3030 KUN
 Program för uppföljning och insyn av privata utförare, KF § 216, 2021-10-27,
2021.226 KUN
 Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg, 2021.247.632 KUN-012
 Beslut från kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 95 2021-11-10 Uppdrag
till förvaltningen att undersöka att komplettera Teknikcollege med ytterligare program
Beslut
Meddelandet läggs till handlingarna.
Expedieras till
Meddelandet läggs till handlingarna.
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§ 124 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)
Delegat

Dnr

Förening

2021.174 Alingsås futsal
Förvaltningschef
KUN
club

Beviljat
bidrag

Bidragstyp

Ändamål

Hälsofrämjande
insatser 2021,
stödpaketet

Inköp av material
samt genomföra 5 200 kr
öppna träningar

Hälsofrämjande
2021.174 Alingsås
Förvaltningschef
insatser 2021,
KUN
handbollsklubb
stödpaketet

Team AHK
senior, aktiviteter 35 000
för daglediga
kr
pensionärer

Hälsofrämjande
insatser 2021,
stödpaketet

”Friidrott för alla”,
25 000
genomföra extra
kr
pass

Förvaltningschef

2021.174
KUN

Yttrande till myndighet (A.12 i delegationsordningen)
Svar på remiss från Polisen med anledning av tillstånd enligt ordningslagen gällande
evenemang i Gräfsnäsparken, 2021.305 KUN - 004

Anmälan av delegationsbeslut – ordförande (A.18 i delegationsordningen)
Utdragsbestyrkande
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Teckna hyresavtal avseende enskilda lägenheter och blockavtal i syfte att hyra ut i andra
hand till nyanlända för bosättning enligt lag (, 2021.133 KUN -004

Anmälan av delegationsbeslut verksamhet utbildning (G.47 i delegationsordningen)
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, 2021.049.500 KUN - 020
Beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.
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