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Offentlig gestaltning - Maria Spertina Larsdotter verksamhetschef
Kommunala aktivitetsansvaret - Linda Andersson, rektor
Information från förvaltningen
Kultur- och utbildningsnämndens budget 2022-2024
Verksamhetsuppföljning gymnasiesärskolan 2020/2021
Ersättning till fristående gymnasieskolor, prislista
Uppföljning av måluppfyllelse, närvaro och sektorernas särskilda fokus enligt
budget
Öppettider ungdomsverksamhet
Yttrande över granskning av fjärr- och distansundervisning vid högstadiet och
gymnasieskolan
Revidering av riktlinjer och regler för föreningsbidrag
Kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter 2022
Caféverksamhet i Nolhaga Parkbad
Hyresavtal med Friskis och svettis
Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden
Återrapportering av delegationsbeslut till kultur- och utbildningsnämnden
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§ 125

Offentlig gestaltning - Maria Spertina Larsdotter verksamhetschef
Information om process avseende offentlig gestaltning.
 0,5%-regeln
 Gestaltningsgrupp
 Donation av staty
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§ 126

Kommunala aktivitetsansvaret - Linda Andersson, rektor
Presentation av siffror och analys för 2021.
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§ 127

Information från förvaltningen
A/ Ärende om utredning avseende kränkande behandling, Dnr 2021.311 KUN
B/ Information från förvaltningen
- Covid-19 aktuellt läge
- Senaste informationen gällande processen med ny ishall
- Förändringar stabsorganisation samt övriga nya anställningar
- KS-presidium besöker nämnden under 2022
- Invigning av Alströmerhallen efter renovering sker 17 december
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§ 128 2021.318 KUN

Kultur- och utbildningsnämndens budget 2022-2024
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställde den 3 november § 232 kommunens budget 2022-2024.
Utifrån kommunfullmäktiges beslut ska kultur- och utbildningsnämnden besluta om budget
för 2022-2024.
Kultur- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till budget för 2022-2024 utifrån
genomförd risk- och konsekvensanalys.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 10 december angett följande.
I förslag till budget för 2022-2024 synliggörs nämndens satsningar och utmaningar för
kommande år samt de ekonomiska förutsättningarna som ges. Kultur- och
utbildningsnämndens mål utgår från fyra av de fem prioriterade målen i Alingsås kommun.
Beslut
Förvaltningens förslag till budget 2022-2024 godkänns
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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8

Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-12-14

§ 129 2021.324 KUN

Verksamhetsuppföljning gymnasiesärskolan 2020/2021
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden är huvudman för gymnasiesärskolan i Alingsås kommun.
Nämnden antog Plan för systematiskt kvalitetsarbete den 16 juni 2021, KUN § 77. Enligt
planen och kompletterande årsplanering för det systematiska kvalitetsarbetet för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska huvudmannen planera, följa upp och utveckla
utbildningen. Detta arbete dokumenteras i Verksamhetsuppföljning för gymnasiesärskolan
2020/2021.
Beredning
Förvaltningne har i skrivelse den 30 november angett följande:
De områden som följs upp i denna verksamhetsuppföljning är:
 måluppfyllelse
 trygghet, studiero och likabehandling
 närvaro
 delaktighet och elevinflytande
 arbetsliv och framtida studier, samt
 sektorns särskilda fokus i budget för ökad måluppfyllelse.
Verksamhetsuppföljningen avslutas med tre utvecklingsområden som särskilt ska prioriteras
under 2022.
Verksamhetsuppföljning gymnasiesärskolan vid Alströmergymnasiet 2020/2021 är bifogad
tjänsteskrivelsen.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner Verksamhetsuppföljning gymnasiesärskolan vid
Alströmergymnasiet 2020/2021.
Expedieras till
Verksamhet utbildning
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§ 130 2021.319 KUN

Ersättning till fristående gymnasieskolor, prislista
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 16 kap. 52-55 §§, är kommunen skyldig att ersätta fristående
gymnasieskolor efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till
den egna verksamheten. Utifrån budget 2022 för Alströmergymnasiet har förvaltningen
beräknat en kostnad per elev och program, se bilaga.
Denna prislista är framräknad enligt riktlinjerna i skollagen och föreslås gälla som grund för
ersättning till fristående gymnasieskolor. Då detaljbudget för 2022 ännu inte beslutats av
nämnden är priserna preliminära och kan komma att justeras i februari.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till ersättning för fristående
gymnasieskolor 2022.
Expedieras till
Samtliga intressenter
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§ 131 2021.325 KUN

Uppföljning av måluppfyllelse, närvaro och sektorernas särskilda fokus
enligt budget
Ärendebeskrivning
Enligt den av nämnden beslutade Årsplanering systematiskt kvalitetsarbete gymnasieskola
och gymnasiesärskola (KUN § 77) ska nämnden i december informeras om de
skolövergripande trenderna inom områdena måluppfyllelse, närvaro och skolenheternas
särskilda fokus enligt budget.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 11 november angett följande.
Överlag har frånvaron ökat något på nationella program under hösten och då främst den
giltiga frånvaron. Störst är ökningen bland de elever som i år går årskurs 3.
Gymnasieskolan
Närvaro
frånvaro
ogiltig frånvaro
2020/2021

86,7 %

13,2%

2,5%

2021/2022

84,2 %

15,8%

2,0%

Orsaker till den ökade frånvaron bör analyseras ytterligare vilket arbetas med kontinuerligt.
De orsaker som i dagsläget kan utrönas är att eleverna tar ansvar vad gäller de riktlinjer som
gäller angående covid-19 från folkhälsomyndigheten och eleverna stannar hemma vid
symptom men också inväntar svar efter test. Dock kan ökningen inte endast förklaras av
riktlinjerna. På sektorerna ser vi också överlag ett visst försämrat psykiskt mående hos
eleverna. Elevernas inställning till fysisk närvaro har delvis också förändrats efter perioden
av fjärrundervisning. Många elever känner en trötthet och har svårt i större och nya sociala
sammanhang.
Inför kommande termin kommer rektor att undersöka anledningen till ökad frånvaro hos
eleverna via en enkät som sedan analyseras gemensamt med elevhälsan som hela tiden
följer och sätter in åtgärder när så bedöms behövas. Vi ser ett samband när det gäller hög
närvaro och ökad måluppfyllelse på alla sektorer. De elever som har hög närvaro i skolan når
högre andel godkända betyg och högre måluppfyllelse.
Elevhälsan, rektor och lärare arbetar tillsammans med åtgärder för att öka närvaron samt
måendet hos eleverna. Följande åtgärder kommer att fortskrida:
 Ökad uppföljning av närvaro där elever/elevers vårdnadshavare enligt åtgärdstrappa
kontaktas av mentor, elevhälsa och rektor.
 Skolmöten med vårdnadshavare och elev med fokus på måluppfyllelse och närvaro.
 Utökat kuratorsstöd.
 Arbete med motiverande samtal av rektor, SYV och elevhälsa.
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Frånvaron på gymnasiesärskolan har ökat hösten 2021 jämfört med samma period 2020.
Gymnasiesärskolan

Närvaro

Frånvaro

Ogiltig frånvaro

2020/2021

84,7 %

15,3%

0,5%

2021/2022

80,9 %

19,1 %

1,3%

Gymnasiesärskolan haft närundervisning under hela pandemin och inga stora förändringar
har skett i rekommendationer för att minska smittspridning mellan hösten 2020 och hösten
2021. Ökningen bedöms därmed inte vara kopplad till pandemin. Förklaringen till den ökade
frånvaron på gruppnivå står att finna på individnivå och handlar om ett fåtal elever som har
en mycket hög frånvaro som inte beror på konsekvenser av pandemin. Dessa elevers höga
frånvaro har betydande påverkan på siffrorna på gruppnivå. På individnivå är elevhälsan
inkopplad kring de elever som har hög frånvaro och för vissa av dessa elever sker även
insatser från andra samhällsaktörer som t.ex. socialtjänsten. För de elever med oroande hög
frånvaro görs individuella anpassningar för att säkerställa så god måluppfyllelse som möjligt.
De elever på gymnasiesärskolan som har en hög närvaro, vilka utgör merparten av eleverna,
så handlar frånvaron om kortare giltig frånvaro vid enstaka tillfällen vilket inte påverkar deras
måluppfyllelse.
Bifogat denna tjänsteskrivelse finns sammanfattning av pågående arbete med respektive
sektors särskilda fokus enligt budget för att öka måluppfyllelsen.
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av måluppfyllelse, närvaro och
sektorernas särskilda fokus enligt budget.
Expedieras till
Verksamhet utbildning
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§ 132 2021.333 KUN

Öppettider ungdomsverksamhet
Ärendebeskrivning
I syfte att säkerställa återgång till ungdomsverksamhetens ordinarie rutiner efter perioder
med reducerade öppettider till följd av pandemin, föreslår förvaltningen delvis förändrade
öppettider som ska säkerställa verksamhet i lokalerna när ungdomarna är på plats och
befinner sig i verksamheten. En förändring av öppettider medför också en mer stabil
bemanning över tid.
Det betyder att förvaltningen föreslår att öppettiderna i ungdomsverksamheten under
förmiddagar på torsdagar tas bort. De nya öppettiderna för torsdagar blir istället kl 17-21. På
så vis kan verksamheten möta ungdomarna den tid på dagen när mötesplatsen behövs som
mest och då flest ungdomar besöker ungdomsverksamheten.
Beslut
Ungdomsverksamhetens öppettider godkänns.
Expedieras till
Enhetschef ungdomsverksamheten
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§ 133 2021.315 KUN

Yttrande över granskning av fjärr- och distansundervisning vid
högstadiet och gymnasieskolan
Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer översiktligt granskat barn- och
ungdomsnämndens och kultur- och utbildningsnämndens ansvar för utbildningen vid
högstadiet och gymnasieskolan under coronakrisen. KMPG bedömer att barn- och
ungdomsnämnden och kultur- och utbildningsnämnden har givit grundskolans högstadium
respektive gymnasieskola förutsättningar att bedriva distans- och fjärrundervisning och att
verksamheten och kunskapsresultaten har följts upp ur kvalitetsperspektiv.
KPMG rekommenderar barn- och ungdomsnämnden samt kultur- och utbildningsnämnden
att särskilt följa upp och vid behov tillse att åtgärder vidtas för:
- att lärarna och andra kompetenser i grundskolans högstadium och i gymnasieskolan ges
förutsättningar att möta de behov som elever har efter att undervisningen har bedrivits
digitalt.
- att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd får det, men också att det finns
förutsättningar att utmana de elever som lätt når målen för verksamheten.
Granskningsrapporten bifogas tjänsteskrivelsen.
Med anledning av granskningsrapporten har kommunrevisionen lämnat följande
frågeställning för yttrande:
Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att genomföra?
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 29 november angett följande.
Kultur- och utbildningsnämnden har kontinuerligt följt upp utbildningen vid gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan under coronapandemin. Nämnden har bland annat beslutat om
uppföljning av fjärr-, distans- och närundervisningens påverkan på måluppfyllelse och hälsa
genom nämndens internkontrollplan.
Med avseende på den genomförda granskningen kommer bland annat följande åtgärder
genomföras under läsåret 2021/2022:
 Förstärkt elevhälsa.
 Lunchsstöd
 Fördjupad analys per sektor.
 Förstärkt lovskola.
 Komprimerad kurser matematik (10 dagar) i anslutning till skolslut.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden tar förvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det
till kommunrevisorerna.
Expedieras till
Kommunrevisorerna
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§ 134 2021.320 KUN

Revidering av riktlinjer och regler för föreningsbidrag
Ärendebeskrivning
Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för att handlägga och betala ut olika former av stöd
till föreningar och organisationer. Ett rikt föreningsliv utgör en viktig faktor för att stärka
folkhälsan och bidra till en meningsfull fritid för invånarna i Alingsås.
Kultur- och utbildningsnämndens regler och riktlinjer för föreningsbidrag fastställdes den 24
februari 2021 § 13. Förvaltningen har identifierat ett behov av att revidering dokumentet
enligt följande:






Vid bidrag till verksamhet för aktiviteter riktade till åldrarna 7-25 år ges ledarstöd för
upp till två ledare vid sammankomst istället för en ledare som anges idag. Detta kan
bidra till att uppmuntra till att fler ledare närvarar och deltar vid varje sammankomst
vilket kan leda till en ökad kvalitet i verksamheten. En ändring av riktlinjerna
harmoniserar också med de statliga LOK-stöden som ger extra ledarstöd om
föreningen har mer än en ledare på plats.
Ett förtydligande att samtliga ansökningar och redovisningar ska ske genom det
webbaserade bidrags- och bokningssystemet. Detta införs i syfte att förenkla
processen för föreningen samt säkra statistik och struktur i handläggningen av
föreningsbidragen. Om firmatecknaren för föreningen saknar mobilt BankID eller på
annat sätt inte kan genomföra ansökan digitalt så kontaktar de förvaltningen för att få
stöd.
Allmän översyn av språket i dokumentet.

Förslag till nya regler och riktlinjer för föreningsbidrag biläggs tjänsteskrivelsen. Förlag till
ändringar är markerade i texten.
Beslut
Revidering av kultur- och utbildningsnämndens regler och riktlinjer för föreningsbidrag
godkänns.
Expedieras till
Föreningssamordnaren
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§ 135 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 29 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.
Ärendet om taxor och avgifter för 2022 behandlades vid nämndens sammanträde den 17
november § 118. Vid sammanträdes beslutade nämnden att återremittera ärendet till
förvaltningen för fortsatt utredning gällande klargörande avseende vilka avgifter som gäller
för föreningar som hyr scenlokalen Palladium under repetitioner. Med anledning av detta
lämnar förvaltningen ett förtydligande där föreningar under repetitionsperiod erhåller en
repetitionsavgift om 500 kr per repetitionsdag.
Utöver ovan föreslår förvaltningen följande förslag till förändrade taxor och avgifter:

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.

Utdragsbestyrkande
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- 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)
- 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

Nolhaga Parkbad:
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:
Utdragsbestyrkande
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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:
- 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.

Kulturskolans utbud har förändrats och vissa kurser har tagits bort och några kurser har fått
nya namn.
Ny taxa:
Fiol Suzuki, 1 300 kr
På arbetsutskottets sammanträde den 8 december § 104 beslutade man att föreslå att
nämnden vid sammanträdet den 14 december skulle besluta enligt följande:
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att avgifter och taxor för budgetåret 2021 även ska
gälla för budgetåret 2022. Med detta vill nämnden stödja föreningslivet kopplat till pågående
pandemi.
Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att under 2022 i process gemensamt med
nämnden ta fram eventuella revideringar gällande taxor och avgifter för 2023.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att avgifter och taxor för budgetåret 2021 även ska
gälla för budgetåret 2022. Med detta vill nämnden stödja föreningslivet kopplat till pågående
pandemi.
Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att under 2022 i process gemensamt med
nämnden ta fram eventuella revideringar gällande taxor och avgifter för 2023.
Expedieras till
Kultur- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
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§ 136 2019.177 KUN

Caféverksamhet i Nolhaga Parkbad
Ärendebeskrivning
Den 4 mars 2019 öppnade Nolhaga Parkbad. Förvaltningen har vid två tillfällen, 2019 och
2020, genomfört tjänstekoncessionsupphandlingar i syfte att hitta en entreprenör till
caféverksamheten. Vid första tillfället tackade leverantören nej efter tilldelat beslut och vid
det senare tillfället inkom endast ett anbud och detta uppfyllde inte de formella kraven. Med
anledning av avsaknad av entreprenör beslutade nämnden att lösa caféverksamheten
genom att driva cafét i egen regi genom deltagare från Arbetsmarknadsenheten.
Vid flera tillfällen har nämnden önskat utvärdera caféverksamheten i syfte att kunna ta
ställning om ytterligare tjänstekoncessionsuppandlingar skulle genomföras eller ej. En
utvärdering skulle också generera ett adekvat ekonomiskt underlag till en eventuell framtida
entreprenör. Dessa uppgifter har inte kunnat påvisas under tidigare upphandlingar då
Parkbadet vid dessa tillfällen hade vari i drift under en begränsad tid.
Till följd av pandemi Covid-19 har dock antalet besökare kraftigt minskat till Nolhaga Parkbad
under så väl 2020 som 2021.Detta har även påverkat försäljningen i cafét vilket i sin tur har
medfört att ett normalår gällande ekonomisk omsättning i Nolhaga Parkbads café inte har
kunnat presenterats. Nämnden har därför beslutat att fortsätta driva cafét i kommunal regi
tills nytt beslut i ärendet har fattats. Nytt beslut ska behandlas av nämnden vid sammanträdet
i maj 2022 (KUN 2021-06-15 § 75).
Den 15 juni (KUN § 75) beslutade nämnden även att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
upphandlingsunderlag för extern drift av caféverksamhet och relaxavdelning i Nolhaga
Parkbad från och med maj 2022. I uppdraget ingår att undersöka möjligheten att driva
verksamheten marknadsmässigt. Underlaget skulleredovisas till nämnden senast november
2021.
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott återremitterade ärendet till förvaltningen för
ytterligare utredning (KUNAU 2021-11-10 § 92).
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 22 november angett följande:
Förvaltningen konstaterar att det finns ett upphandlingsunderlag för att genomföra en
tjänstekoncessionsupphandling av cafédelarna i Nolhaga Parkbad, inklusive café/baravdelning i relaxavdelningen. Gällande omsättningen i cafédelarna så ser det ut enligt
följande de senaste åren.
På grund av pandemin där Nolhaga Parkbad under perioder haft begränsade öppettider,
begränsat besöksantal och under perioder varit helt stängt, har förvaltningen inte kunnat ta
fram ekonomiska underlag för att driva caféverksamheten marknadsmässigt. Därmed har
förvaltningen inte kunnat fullgöra uppdraget att ta fram säkerställda ekonomiska underlag.
Det finns med kortare beräkningar där anläggningen har varit helt öppen enligt ordinarie
tider. Sedan anläggningen öppnades i mars 2019 till 31 oktober 2021 har Nolhaga Parkbad
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haft ordinarie öppet under följande tre perioder:
1, 2019-03-01 – 2020-02-29 – ordinarie öppet, nyöppnat.
2, 2020-08-01 – 2020-10-31 – ordinarie öppet.
3, 2021-08-01 – 2021-10-31 – ordinarie öppet.
Omsättning
Genomsnitt omsättning per
Period
café
månad

Antal
bad

1

2 227 976 kr

185 665 kr

154 713 12 893

2

502 337 kr

167 446 kr

39 600

13 200

3

442 626 kr

147 542 kr

25 928

8 643

Genomsnitt antal bad per
månad

I tidigare annonseringar av tjänstekoncessioner har ett krav varit samma öppettider som för
Nolhaga Parkbad. Utifrån viljeinriktning att göra tjänstekoncessionen mer attraktiv för
marknaden föreslår förvaltningen att kravet på antalet timmar per vecka gällande öppettider
minskar i relation till tidigare genomförd koncession. Detta då de omfattande öppettiderna
visat sig vara en av anledningarna till lågt antal intressenter.
Ytterligare krav som visat sig leda till lågt antal intressenter är krav på alkoholfritt i café/baravdelning i relaxavdelningen. Förvaltningen bedömer att tillåta entreprenör
alkoholservering i café-/baravdelning i relaxavdelningen efter erhållet serveringstillstånd inte
strider mot kommunens Program mot tobak, alkohol, narkotika, doping och spel (KF 201003-31 § 55).
Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att förbereda underlag
för tjänstekoncession i linje med förvaltningens förslag gällande krav på öppettider för
caféverksamheterna i Nolhaga Parkbad.
Beslut om tjänstekoncessionsupphandling ska genomföras fattas av nämnden i maj 2022.
Expedieras till
Verksamhetschef Anläggning och fritid, ekonomienhet
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§ 137 2021.323 KUN

Hyresavtal med Friskis och svettis
Ärendebeskrivning
Idrottsföreningen Friskis och svettis hyr sedan flera år tillbaka lokaler av kultur- och
utbildningsnämnden för att bedriva motions- och friskvårdsverksamhet i Nolhagahallen.
Nuvarande hyresavtal med föreningen gäller till och med 2021-12-31.
Beredning
Förvaltningen har i skrivelse den 1 december angett följande.
Nolhagahallen med tillhörande träningslokaler utgör tillsammans med Nolhaga Parkbad en
av kommunens största friskvårdsanläggningar. I lokalen huserar sedan flera år
idrottsföreningen Friskis och svettis. Förvaltningen bedömer att verksamheten som
föreningen bedriver ligger väl i linje med nämndens uppdrag att främja folkhälsan och
möjliggöra att invånare idrottar och har en aktiv fritid. Därför föreslår förvaltningen att avtalet
med föreningen förlängs under perioden 2022-01-01 – 2026-12-31.
Beslut
Hyresavtalet med Friskis och svettis godkänns.
Förvaltningschefen får i uppdrag att ingå hyresavtal med Friskis och svettis.
Expedieras till
Verksamhetschef Anläggning och fritid
Friskis och svettis
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§ 138 2021.062 KUN

Meddelande till kultur- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
 Inspektionsrapport från miljöskyddskontoret, efter tillsyn av Nolhaga Parkbad- 202111-17, 2021.313 KUN
 Verksamhetsplan för folkhälsa och social hållbarhet 2022, KS § 193 2021-11-29
 Rutin hantering av vaccinationsbevis kultur- och utbildningsförvaltningen från 1
december 2021, 2021.329 KUN
 Kommunernas klimatmöten inför 2022, KF § 242 2021-11-24
 Månadsuppföljning 2021 för Alingsås kommuner, oktober, KS § 196 2021-11-29
 Beslut från skolväsendets överklagandenämnd, 2020.345.642 KUN-007
Beslut
Meddelandet läggs till handlingarna
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§ 139 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) enligt nedan
Delegat

Diarienummer Förening

Förvaltningschef 2021.274 KUN

Alingsås
Teaterförening

Förvaltningschef 2021.292 KUN MC Alingsås

Förvaltningschef 2021.294 KUN

Alingsås
Golfklubb

Beviljat
bidrag

Bidragstyp Ändamål

Projektbidrag

2-årigt avtal om
60 000 kr
verksamhet

Projektbidrag

2-årigt avtal om 125 000
verksamhet
kr

Projektbidrag

2-årigt avtal om 140 000
verksamhet
kr

- Beslut om investering 100 000 – 400 000 kr (A.15 i delegationsordning) enligt nedan
Investering reningsanläggning i Nolhaga Parkbad, 2021.050.500 KUN -011
- Revidering av attestlista , (C.1 i delegationsordningen), 2021.017.070 KUN- 008)
- Läsårstider för Alströmergymnasiet 2022/2023 (G.21 i delegationsordningen),
2021.312.630 KUN-001
Anmälan om delegationsbeslut – verksamhet utbildning
- Beslut om ställföreträdande rektor (D.2 i delegationsordningen) 2021.049.630 KUN -022023

Utdragsbestyrkande

25

Kultur- och
utbildningsnämnden
Protokoll
2021-12-14

- Beslut om att utbildning vid gymnasiesärskolan får fördelas på längre tid än fyra läsår (G.34
i delegationsordningen)
Beslut
Delegationsbesluten förklaras återrapporterade och läggs till handlingarna.
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