Kallelse/föredragningslista

Sammanträde med Kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott
Tid:

2020-12-08, kl. 15:00

Plats:

lokal Stampen Utbildningens hus

Gunnevik Anne (L),
Ordförande

Pernilla Melin,
Sekreterare

Ärendelista
1.

Godkännande av ekonomisk bistånd för boendekostnader längre än
sex månader (Sekretess - handlingar samt föredragning vid
sammanträdet), 2020.272 KUN

2.

Information från förvaltningen

3.

Kultur- och utbildningsnämndens budget 2021-2023 (information vid
sammanträdet), 2020.331 KUN

4.

Svar på motion om NPF-säkrad gymnasieutbildning (handlingar
kommer senare), 2020.301 KUN

5.

Prislista friskolor (handlingar vid sammanträdet), 2020.334 KUN

6.

Kultur- och utbildningsnämndens taxor 2021, 2020.330 KUN

7.

Förändring av riktade medel till ungdomar, Kronan på verket, 2020.327
KUN

8.

Kultur- och utbildningsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag, 2020.325
KUN

9.

Avtal om entreprenadstart om- och tillbyggnation idrottshall
Alströmergymnasiet, 2020.333 KUN
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10.

Dokumenthanteringsplan för kultur- och utbildningsnämnden
(handlingar kommer senare), 2020.176 KUN

11.

Inriktning för Kultur- och utbildningsnämndens kulturhistoriska
verksamhet, 2020.303 KUN

12.

Revidering av delegationsordning, 2019.001 KUN

13.

Utvärdering av programråd (handlingar kommer senare), 2020.335
KUN
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Kultur- och
utbildningsnämndens taxor
2021
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-12-04
Martin Larsson

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.330 KUN

Kultur- och utbildningsnämndens taxor 2021
Ärendebeskrivning
Förvaltningen ser årligen över taxor och avgifter för samtliga verksamheter varför nämnden
nu har att besluta om taxor och avgifter för 2021.
Förvaltningens yttrande
Med anledning av rådande coronapandemi föreslår förvaltningen att 2020 års nivåer på taxor
ska kvarstå under 2021, med endast ett fåtal nedan listade justeringar.
Inför 2022 planeras en omfattande genomlysning av samtliga taxor, inklusive omvärldsanalys
och granskning av andra kommuners taxor. Detta gjordes senast inför 2019.
Förslag till förändrade taxor:
Palladium:
Förtydligad prissättning att i grundhyra och löpande timpris ingår taxa för tekniker då lokaler
aldrig hyrs ut utan tekniker på plats för att säkerställa att teknik används korrekt.




Grundhyra 4 timmar (inklusive teknisk personal): förening 3 300 kr, förvaltning 4 200
kr, företag 5 600 kr.
Löpande timpris (inklusive teknisk personal) efter de första fyra timmarna (vardag och
helg): förening 800 kr, förvaltning 950 kr, företag 1 250 kr.
Timpris för teknisk personal (vardag och helg): 450 kr/tim (inklusive 25% moms) och
person. Teknisk personal som på plats vid genomförande bokas på fler timmar än
tidigare överenskommet: 600 kr/tim.

Taxor där extern serviceavgift vid bokning på nätet lagts till i priset:






Simskola invånare Alingsås kommun 890 kr
Simskola invånare annan kommun 1 095 kr
Vattenträning 115 kr
Badkalas entré 150 kr
Badkalas fika 50 kr





Fredagsmys/teaterföreställningar 60 kr
Filmrulle med krubb, endast bio 90 kr
Filmrulle med krubb 175 kr
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Turism:
Två nya taxor läggs till ordinarie taxor, inga justeringar för övriga taxor.



Kartjakten Nolhaga 20 kr
Nolhagavandring i juletid 40 kr

Ekonomisk bedömning
Förslaget förväntas innebära endast marginellt ökade intäkter för ett normalår, det vill säga
pandemins eventuella negativa effekter är ej uppskattade.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förslag till upprättade taxor och avgifter för
nämndens verksamheter under 2021.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Martin Larsson
Enhetschef Ekonomi
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Förändring av riktade medel
till ungdomar, Kronan på
verket
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-12-03
Anneli Schwartz

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.327 KUN

Förändring av riktade medel till ungdomar. Avsluta
satsningen Kronan på verket och ersätta med ny inriktning
Ärendebeskrivning
Den dåvarande kultur- och fritidsnämnden beslutade 2007-11-20 (§ 84) att införa en
kultursatsning för ungdomar kallad Kronan på verket. För denna insats avsattes riktade
medel som ungdomar kunde söka för att genomföra verksamhet för andra unga. Syftet med
Kronan på verket var att ge ungdomar möjlighet att göra något för andra ungdomar, att sätta
unga i fokus, ge ungdomar möjligheter att skapa och på så sätt öka antalet aktiviteter för
ungdomar i Alingsås. Under 2014 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att överlåta
beredningsansvaret av Kronan på verket till ungdomsrådet (KFN 2014-03-10 § 12) efter
initiativ av ungdomsfullmäktige. Detta beredningsansvar permanentades av nämnden den
2015-09- 28 § 60.
Kultur- och utbildningsförvaltningen ser nu ett behov av att revidera riktlinjerna för satsningar
som riktar sig direkt till ungdomarna utifrån tydligare mål och syfte .
Förvaltningens yttrande
Utifrån de senaste årens handläggning av Kronan på verket gör förvaltningen bedömnigen
att ungdomssatsningen inte har fungerat tillfredsställande utifrån syftet. Medel för aktiviteter
har inte eftersökts i den utsträckning som var tänkt ej heller har de ansökningar som
inkommit kunnat kvalitetssäkras i vem som är den sökande. För att få en tydligare struktur,
ekonomiskuppföljning och delaktighet gällande dessa medel föreslår förvaltningen följande:
De medel som avsätts i budget för det tidigare bidraget Kronan på verket riktas för att
utveckla utomhusmiljöer genom demokratiska processer i samverkan med barn och unga.
Prioriterade områden att fördela medel till är skolgårdar och näridrottsplatser samt
kulturscener. I handläggningen av denna insats om 200.000 skall Ungdomsfullmäktiges
presidium samverka med de ansvariga tjänstemän som finns för området eller aktiviteten.
Ungdomsrådets deltagare blir projektgrupp för de olika miljöer som skall utvecklas och får
därmed en nära insyn samt ökad delaktighet kring hur beslut fattas inom kommunal sektor.
Ekonomisk bedömning
Förslasget ryms inom befintlig ram då medel omfördelas.
Förslag till beslut
Ungdomssatsningen Kronan på verket avslutas från och med den 31 december 2020.
Den nya ungdomssatsningen införs från och med den 1 januari 2021.
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Beslutet ska skickas till
Ungdomsfullmäktige, Verksamhetschef Utbildning

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-12-03
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Kultur- och
utbildningsnämndens
riktlinjer för föreningsbidrag
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-12-03
Pernilla Melin och Katrin Löfqvist

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.325 KUN

Kultur- och utbildningsnämndens riktlinjer 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 när det kommer till
att stärka folkhälsan och bidra till en meningsfull fritid för invånarna i Alingsås.
Handläggning av föreningsstödet görs enligt fastställda Regler för föreningsbidrag som den
dåvarande kultur- och fritididsnämnden fastställde den 19 december 2016 (KFN § 73).
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår nu att bidragreglerna revideras och att
dokumentet byter namn till Kultur- och utbildningsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag.
Förslaget innebär inga större ändringar rörande reglerna för tilldelning av de olika
bidragstyperna. Däremot har förvaltningen efter genomgång av nuvarande bidragsregler
lämnat förslag att uppdaterat dokumentet med riktlinjer för handläggningen av själva
bidragsprocessen.
Förvaltningens yttrande
I förvaltningens reviderade förslag ändrar dokumentet namn till kultur- och
utbildningsnämndens riktlinjer för bidrag . Detta då det nya dokumentet, utöver regler för
själva bidragen, även föreslås innehålla delar som rör själva hanteringen av
bidragshandläggningen. Därför har riktlinjer avseende bidragsansökan, beslut, överklagande
av beslut, utbetalning, redovisning och återrapporteringa av beviljade bidrag förts in i
dokumentet. På så sätt kvalitetssäkras hela bidragsprocessen i ett och samma dokument.
I förlaget lämnas också förslag på ändringar avseende Grundförutsättningar för att få motta
föreningsbidrag så att det bland annat harmoniserar med det nya webbaserade bidrags- och
bokningssystemet i vilken den större delen av handläggningen genomförs.
I förslaget införs förtydliganden och ändringar avseende vad ett projektbidrag kan användas
till.
Slutligen införs ett förtydliganden avseende de övriga bidragen där det anges att nämnden
fick överta samordningen och beslutanderätten av dessa bidrag från socialnämnden
Förslag till Kultur- och utbildningsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag biläggs
tjänsteskrivelsen.

Alla ändringar är markerade i rött.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämndens riktlinjer för föreningsbidrag godkänns.

Beslutet ska skickas till
Föreningssamordnaren, Verksamhetschefer i förvaltningen, Näringslivsenheten

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-12-03
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Kultur- och
utbildningsnämndens
riktlinjer för föreningsbidrag

Typ av styrdokument: Riklinje
Beslutande instans: Kultur- och
utbildningsnämnden
Datum för beslut: 2020-12-16 § x
Diarienummer: 2020.325 KUN
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Inledning
Enligt uppdrag från kommunfullmäktiges ansvarar kultur- och utbildningsnämnden för
att handlägga och betala ut olika former av stöd till alla föreningar och organisationer
som bygger sin verksamhet på en öppen demokratisk grundsyn, förutom bidrag till
föreningar inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Förutom subventionerade
lokalhyror till föreningslivet lämnas ekonomiskt stöd till föreningar i Alingsås kommun.
Det finns fler olika typer bidragsformer vilka redovisas längre ner i detta dokument.
Denna riktlinje syftar till att kvalitetssäkra handläggningen av föreningsbidrag samt
bidra till att bidragshanteringen utförs på ett effektivs sätt.

Grundförutsättningar för att få motta föreningsbidrag
För att vara berättigad till föreningsbidrag och annat stöd från kultur- och
utbildningsnämnden krävs det att föreningar och organisationer uppföljer följande
kriterier:


Förutsättningar för att vara bidragsberättigad är att föreningen har minst 10
medlemmar som är matrikelförda samt har erlagt en fastställd medlemsavgift.
Föreningen ska var en juridisk person, vilket innebär att den ska ha stadgar,
vald styrelse samt revisor.



För att vara bidragsberättigad ska föreningen ha sitt säte i Alingsås kommun
och bedriva regelbunden ideell verksamhet som är öppen för alla. Alla
medlemmar skall ges en likvärdig möjlighet, att utefter sin egen önskan delta i
föreningens verksamhet. Verksamheten ska ha bedrivits under minst sex
månader.



Bidrag ges inte till stödföreningar/supporterklubbar och liknande eller föreningar
som har som huvudsaklig uppgift att tillvarata enskildas yrkesmässiga eller
ekonomiska intresse.



Bidrag beviljas inte till föreningar som erhåller bidrag från annan kommunal
förvaltning.



Föreningen kan välja att söka bidrag för verksamhet, anläggning och projekt
separat eller skriva ett avtal om ett samlat bidrag för ett helt kalenderår.



Bidrag som bygger på redovisade faktiska kostnader och aktiviteter kan
korrigeras om de överstiger summan av tilldelad budget.



Samtliga ansökningar och föreningsredovisningar ska om möjligt göras i det
webbaserade bidrags- och bokningssystemet. Bidragssökande förening ska en
gång per år skicka in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk
berättelse med resultat- och balansrapport samt revisionsberättelse. Dessutom
ska föreningarna lämna uppgifter till föreningsregistret på ”mina sidor” i bidragsoch bokningssystemet.



Bidrag som beviljas ska användas på det sätt som föreningen beskriver i
ansökan. Föreningen ska därför ge kultur- och utbildningsförvaltningen insyn i
verksamheten för att möjliggöra uppföljning.



Kommer ansökan om bidrag in efter sista ansökningsdag tilldelas föreningen
90 % av berättigat bidrag. Ansökningar som är mer än två månader försenade
2
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avslås. Om ansökan inte är komplett begärs kompletteringar in. Ansökan som
inte kompletteras inom angiven tid avslås.


Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan leda till att föreningen stängs
av från bidragsgivning.



Finns det anledning till förändring av verksamheten enligt inriktning i avtal eller
projektbidrag ska föreningen kommunicera med kultur- och
utbildningsförvaltningen.



I föreningens stadgar ska det framgå att föreningens tillgångar, vid upplösandet,
ska tillfalla organisation som på lämpligt sätt främjar området. Vid nedläggning
av föreningen ska protokollet från det beslutande mötet skickas in till kultur- och
utbildningsförvaltningen.



Kultur- och utbildningsnämnden kan prioritera verksamhetsområden i
bidragsgivningen.



När föreningen genomfört en godkänd föreningsregistrering i föreningsregistret
och blivit bidragsgodkänd kan föreningen efter sex månader söka ordinarie
bidrag samt få stöd av förvaltningen i att söka medel.

Ansökan
Om en förening är i behov av stöd att genomföra en ansökan ska kultur- och
utbildningsförvaltningens föreningssamordnare bistå med stöd.
Samtliga ansökningar ska i första hand göras i det webbaserade bidrags- och
bokningssystemet. Bidragssökande förening ska en gång per år skicka in
årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse med resultat- och
balansrapport samt revisionsberättelse. Dessutom ska föreningarna lämna uppgifter till
föreningsregistret på ”mina sidor” i bidrags- och bokningssystemet.
Företrädaren för föreningen ska om möjligt registera sig i det webbaserade bidrags- och
bokningssystemet för att kunna skicka in ansökan.
Ansökan ska om möjligt göras på det sätt som anges för respektive bidrag. Tidpunkt för
respektive ansökan anges för respektive bidrag.
För bidragstypen Bidrag till verksamhet finns ett särskilt ansökningsförfarande där
Riksidrottsförbundets IdrottOnline kan användas. Se vidare under bidragstypen Bidrag
till verksamhet.
Vid behov har förvaltningen utbildningsträffar där föreningar kan lära sig att genomföra
en föreningsbidragsansökan.

Handläggning av föreningsbidragsansökan
När ansökan inkommer granskas den av förvaltningen så att formella krav är uppfyllda.
Om ansökan inte är komplett ska kompletteringar begäras in. Ansökan som inte
kompletteras inom angiven tid ska avslås.
Fördjupad granskning kan också förekomma och föreningen kan då komma att behöva
skicka in ytterligare dokument.
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Bedömning, förslag till beslut samt även andra händelser som är av vikt under
handläggningen av föreningens ansökan ska dokumenteras av förvaltningen.
Föreningar som beviljas bidrag ska på anmodan kunna uppvisa exempelvis
räkenskaper, styrelseprotokoll och medlemsmatrikel.

Beslut
Kultur- och utbildningsnämnden fattar beslut om bidragsansökan enligt gällande
delegationsordning och i enlighet med kultur- och utbildningsnämndens riklinjer för
föreningsbidrag.

Överklagande av beslut
Beslut om beviljad eller avslag på ansökan om föreningsbidrag kan överklagas genom
laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen. Överklagandetiden löper tre veckor
från att beslutet anslogs på kommunens digitala anslagstavla. Information om hur
beslut överklagas finns på den digitala anslagstavlan.

Utbetalning
Utbetalning till förening kan endast betalas ut till det plus- eller bankgirokonto som är
registrerat i föreningens namn.

Redovisning
Förening som beviljats bidrag ska redovisa hur bidraget har använts tillsammans med
uppgifter om föreningens ekonomi och resultat i relation till syfte och mål med
bidragsformen. Redovisning ska om möjgligt göras i det webbaserade bidrags- och
bokningssystemet vid den tidpunkt som anges i beslutet. Aktuella underlag ska bifogas.
Om redovisning inte är komplett ska kompletteringar begäras in. Redovisning som inte
kompletteras med de handlingar som begärts ska inte godkännas. Förvaltningen
kommer då att ta ställning till eventuell återbetalning av bidrag.

Marknadsföring
Förening som mottagit föreningsbidrag från kultur- och utbildningsnämnden ska vid
annonsering och marknadsföring använda Alingsås kommuns logotyp.

Återrapportering av beviljade bidrag
Förvaltningen ska varje månad återrapportera fattade beslut enligt
delegationsordningen till kultur- och utbildningsnämnden.
Förvaltningen ska sammanställa och rapportera utfallet av fördelningen av
föreningsbidrag till kultur- och utbildningsnämnden vid årsbokslut.
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Olika typer av föreningsbidrag
Kultur- och utbildningsnämnden tillhandahåller följande bidragstyper till föreingslivet:







Bidrag till verksamhet
Bidrag till folkbildning
Bidrag till ungdomsföreningar med anläggningar
Bidrag till annan anläggning
Projektbidrag
Bidrag organisationer och föreningar som jobbar med funktionshinderfrågor eller
med social verksamhet

Nedan återfinns en utförligare beskrivning av respektive bidragstyp.

Bidrag till verksamhet
1 . Bidrag för aktivieteter riktade till åldrarna 7 – 25 år
Verksamhetsbidraget för åldrarna 7-25 år följer Riksidrottsförbundets riktlinjer med
undantag av verksamhet för människor med funktionsvariationer över 25 år.
Bidraget består av bidrag för gruppaktivitet, deltagartillfälle samt 1 ledare/ grupp.
En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare, gruppaktiviteten ska
innehålla en gemensam samling och avslutning.
Aktiviteten leds av ledare över 13 år, när föreningen närvaroregistrerar aktiviteten erhåller föreningen 1 ledarstöd /gruppaktivitet. Deltagarstöd utgår för deltagare som under
kalenderåret aktiviteten genomförs, fyller lägst 7 år och högst 25 år. För ledare, för
vilken stöd utgår enligt första stycket, utgår inte deltagarstöd.
Föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet skickar in sin ansökan digitalt via
deras verksamhetssystem (IdrottOnline). Övriga föreningar använder sig av
webbaserade bidrag- och bokningssystemet på www.alingsas.se.
Ansökningsperioder
25 augusti för perioden 1 januari – 31 juni. Utbetalning äger rum i oktober.
25 februari för perioden 1 juli – 31 december. Utbetalning äger rum i april.

2. Bidrag till folkbildning
Studieförbund, folkhögskola och SISU kan årligen alternativt på 2-årsbasis skriva
överenskommelser om verksamhet. Bidraget bygger på tre kriterier. Samverkan i
angelägna verksamhetsområden antagna av kultur- och utbildningsnämnden.
Bemanning på plats i kommunen. Antal studietimmar och deltagare.
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Överenskommelser ska skrivas senast den 1 mars då också föregående
överenskommelse ska utvärderas och redovisas.

Bidrag till anläggning
För att föreningen ska kunna söka anläggningsbidrag krävs det att den ansökt om
verksamhetsbidrag året innan.

1. Bidrag till ungdomsföreningar med anläggningar
Bidrag ges för driftskostnader exklusive amorteringar och personalkostnader. Med
driftskostnader menas el, bränsle, vatten, försäkring, hyra och reparation för driften.
Bidraget utbetalas med max 50 % av driftskostnaden.
50 - 300 aktivieteter = 1basbelopp
301- 500 aktivieteter = 2 basbelopp
501 – 1000 aktiviteter = 3 basbelopp
1001< aktiviteter
= 4basbelopp
En anläggning som utnyttjas i hög grad av allmänheten beviljas ytterligare 1 basbelopp i
bidrag, dock max 50 % av driftskostnaden enligt ovan.
Ansökningsperiod
Senast den 1 april. För förening med mer än en anläggning ska aktiviteter redovisas per
anläggning. Till ansökan bifogas ekonomisk redovisning. Kostnaderna baseras på
föregående år.
Utbetalning äger rum i juni.

2. Bidrag till annan andläggning
Bidrag kan utgå till anläggning som för allmänhet kan gagna samhällsnyttan och
civilsamhället till exempel bryggor eller lokal som används till barn- och
ungdomsverksamhet vid flera tillfällen under ett år.





Skötsel av bryggor på allmän badplats 5 000 kr
Samlingslokal < 50 aktiviteter = 10 000 kr
Samlingslokal < 101 aktiviteter = 15 000 kr
Samlingslokal < 151aktiviteter = 20 000 kr

Ansökningsperiod
Senast den 1 april.
Utbetalning äger rum i juni.
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Projektbidrag
1. Projekt
Projektbidrag kan med fördel grundas på förslag och idéer från föreningslivet men
ha sin utgångspunkt i angelägna verksamhetsområden antagna av kultur- och
utbildningsnämnden. Bidraget avser att stödja projekt som riktar sig till exempelvis
folkhälsa, utbilda unga ledare, nå nya målgrupper samt verksamhet inom konst och
musik.
Bidraget kan sökas av föreningar som vid sidan av sin ordinarie verksamhet arbetar
med projekt. Även andra grupper, dock inte skolor, kan söka projektbidrag i samarbete
med förening. Bidraget ges inte till cuper, tävlingar eller ordinarie lägerverksamhet.
Bidrag för lov- och simskoleverksamhet kan sökas om föreningen kan dokumentera att
minst 25 % av deltagarna är barn och ungdomar som inte är aktiva i ordinarie
verksamhet.
Av projektbeskrivningen ska syfte, målsättning, målgrupp, tidsplan, arbetssätt och
ekonomi tydligt framgå. Ansökan ska göras i god tid före projektets genomförande.
När föreningen genomfört en godkänd föreningsregistrering och blivit bidragsgodkänd,
så kan man som nybildad förening söka startbidrag om max 10 000 kronor. Efter sex
månader kan man söka ordinarie bidrag.
Projektbidraget bygger på överenskommelser om max tre år.

Ansökningsperiod
Ansökan görs löpande januari – november.
Utbetalning : 50% utbetalas när bidraget beviljas och 50% vid redovisning av projektet.
Alternativt betalas bidraget ut i sin helhet.
Redovisning som lämnas efter angivet datum resulterar i 10% avdrag på beviljatt
belopp.

Övriga bidrag
Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2014 (§ 64) att dåvarnde kultur- coh
fritidsnämnden skulle överta samordningen och beslutanderätten av socialnämndens
föreningsbidrag.
Detta rörde bidragen:


Föreningsbidrag till organisationer och föreningar som jobbar med
funktionsvariationsfrågor eller med social verksamhet



Bidrag till samverkansorganisationer.
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Kommunfullmäktige angav i sitt beslut att det vid eventuella förändringar av regler och
kriterier ska socialnämnden, kommunstyrelsen och berörda föreningar ges möjlighet att
yttra sig i ärendet.

Föreningsbidrag till organisationer och föreningar som jobbar med
funktionshinderfrågor eller med social verksamhet
Förutsättningar för att få föreningsbidrag är att föreningen har minst 10 medlemmar och
att föreningen aktivt verkar mot alkohol och droger, mot främlingsfientlighet, för
jämställdhet, mångfald och demokrati. Bidrag beviljas till föreningar som har nära
anknytning till socialnämndens målgrupper.
Målgrupperna är:




Verksamhet för barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt.
Verksamhet för vuxna med missbruksproblem eller som på annat sätt befinner
sig i en socialt utsatt situation.
Verksamhet för fysiska eller psykiska funktionsvariationer.

Ansökningsperiod
Senast den 1 april och utbetalning äger rum i juni.

Bidrag till samverkansorganisationer
Syftet med bidraget är att stärka organisationerna så att de kan vara kommunen
behjälplig i en svår påfrestning eller krissituation.
Samverkan kan se ut på olika sätt helt beroende på organisationens inriktning, tillgång
till materiella resurser och medlemmarnas kunskaper. En egen organisation för ledning
vid praktiska insatser föredras då utsedd samverkansperson står i kontakt med
kommunen. För att komma i fråga för bidrag ställer kommunen som krav att det finns en
samhällsnytta knuten till föreningen. Samhällsnyttan ska också vara av sådan art att
den har samband med eller kan användas i samband med krishantering.
Ansökningsperiod
Senast den 1 april och utbetlning äger rum i juni.
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Avtal om entreprenadstart
om- och tillbyggnation
idrottshall
Alströmergymnasiet
9
2020.333 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-12-03
Katrin Löfqvist

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.333 KUN

Om- och tillbyggnation idrottshall Alströmergymnasiet
Ärendebeskrivning
I KF flerårsstrategi 2019 (KF § 226) fick kultur- och utbildningsnämnden i uppdrag att
analysera framtida behov av om- och tillbyggnation av Alströmergymnasiet. Kultur- och
utbildningsnämnden beslutade den 20 februari § 26 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att
gå vidare i planeringen med ombyggnad av Hökanäbbet 7 för utökning av
Alströmergymnasiet lokaler.
Förvaltningen konstaterade också att Alströmergymnasiets omklädningsrum och
duschutrymmen som ligger i anslutning till Alströmergymnasiets idrottshall var i behov av
upprustning och renovering under 2019.
Alströmergymnasiet står fortfarande inför framtida volymökningar detta då antalet 16 åringar i
Alingsås kommun beräknas öka med 16 % från 2018 till 2021. För att bättre kunna utnyttja
omklädningsrummen utifrån volymökningarna krävs det att dessa rustas upp och renoveras.
Dessa utrymmen är inte heller tillgänglighetsanpassade. Nuvarande omklädningsrum och
duschutrymmen är därför inte ändamålsenliga.
Dagens lokaler påverkar arbetsmiljön för lärare och elever samt att personer med
funktionsvariationer har begränsade möjligheter att delta i aktiviteter i lokalerna. Nämnden
har i sin budget för 2020-2022 identifierat idrottshallen som en risk där omedelbar åtgärd
krävs. Vid nämndens delårsbokslut rapporterades att en projektplanering har undertecknats
och Alingsåshem har startat processen.
Nämnden har nu att ta ställning till avtal om entreprenadstart för om- och tillbyggnation av
idrottshallen. Avtal avseende om- och tillbyggnad av idrottshall Alströmergymnasiet
innehåller delvis hyreshöjande åtgärder. Preliminärt hyrestillägg efter om- och tillbyggnation
är 661 tkr/år.
Avtalet biläggs tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Preliminär hyreshöjning om 661 tkr/år utgör ökad driftskostnad för Alströmergymnasiet.
Hyreshöjningen är högre än förväntad och innebär effektiviseringar om cirka 300 tkr/år.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner avtal om entreprenadstart och hyrestillägg som
följer av om- och tillbyggnationen.
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Beslutet ska skickas till
Alingsåshem

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-12-03
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Dokumenthanteringsplan för
kultur- och
utbildningsnämnden
(handlingar kommer senare)
10
2020.176 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-12-03
Pernilla Melin och Katrin Löfqvist

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.176 KUN

Dokumenthanteringsplan för kultur- och
utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Enligt 3 § arkivlagen (1990:782) bildas en myndighets arkiv av allmänna handlingarn från
myndigheternas verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 12 §
tryckfrihetsförordningen (1949:105) och som myndigheten beslutar ska tas om hand för
arkivering.
Enligt Alingsås kommuns arkivreglemente § 6 (KF 2020-05-27 § 51) ska varje nämnd
(myndighet) upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens handlingar
och hur dessa ska hanteras. Dokumenthanteringsplanen anger om handlingar ska
bevaras eller gallras och om när de ska överlämnas till arkivmyndigheten
(kommunstyrelsen). Arkivmyndigheten kan besluta om hur generella handlingstyper ska
hanteras. Dessa redovisas i kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.
Kultur- och utbildningsnämnden har att fatta besluta om reglering av bevarande och
gallring av verksamhetens allmänna handlingar i en dokumenthanteringsplan.
Förvaltningens yttrande
Från och med 2019 finns kultur- och utbildningsnämnden vilken var en sammanslagning av
tidigare utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. De tidigare nämnderna hade
upprättade dokumenthanteringsplaner. Dessa har nu sammanförts i en ny
dokumenthanteringsplan som omfattar hela den nya kultur- och utbildningsnämnden.
Därutöver har en omfattande översyn genomförts för att på ett mer övergripande sätta täcka
in alla verksamheters handlingar. I den nya planen har också turistverksamheten och
arbetsmarknadsenhetens handlingar tillkommit.
Arkivmyndigheten har besluta om hur generella handlingstyper som finns i alla nämnder ska
hanteras. Dessa redovisas i kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.
Dokumenthanteringsplanen ska enligt Arkivreglementet vara processbaserad och utgå från
den gemensamma klassificeringsstrukturen. I kultur- och utbildningsnämndens
dokumenthanteringsplan hanteras endast nämndspecifika handlingstyper och processer.

Planen ska gås igenom fortlöpande, minst en gång om året och revideras vid behov.
Förslag till ny dokumenthanteringsplan biläggs tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
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Förslag till beslut
Dokumenthanteringsplanen för kultur- och utbildningsnämnden godkänns.

Beslutet ska skickas till
Samtliga verksamheter.

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
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Inriktning för Kultur- och
utbildningsnämndens
kulturhistoriska verksamhet
11
2020.303 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-12-03
Helena Grundberg

Kultur- och utbildningsnämnden

2020.303 KUN

Inriktning för Kultur- och utbildningsnämndens
kulturhistoriska verksamhet i Alingsås kommun
Ärendebeskrivning
Den dåvarande kultur- och fritidsnämnden antog den 18 december 2017 § 88 ett
inriktningsdokument för den kulturhistoriska verksamheten för perioden 2018-2020. Det är nu
dags att revidera detta dokument inför 2021.
Kultur-och utbildningsnämnden bedriver kulturhistorisk verksamhet bland annat genom
museets utställningsverksamhet i det Alströmerska magasinet. Detta sker även via
samlingsförvaltningen vid museets föremålsmagasin som innehåller olika föremålssamlingar,
dokumentarkiv samt ett bildarkiv vilket innehåller mer än 500 000 fotografier.
Inför revidering av inriktningsdokumentet har ledamöterna i kultur- och utbildningsnämndens
arbetsutskott sett över dokumentet med stöd av representant från förvaltningen.
Ledamöterna i arbetsutskottet har lämnat förslag till nytt inriktningsdokument för kultur- och
utbildningsnämnens kulturhistorska verksamhet. I dokumentet formuleras inriktning och
uppdrag för kultur- och utbildningsnämndens (museihuvudmannen) museiverksamhet.
Dokumentet biläggs tjänsteskrivelsen
Ekonomisk bedömning
Förslaget bedöms finansieras inom befintlig ram.
Förslag till beslut
Inriktning för kultur- och utbildningsnämndens kulturhistoriska verksamhet godkänns.

Beslutet ska skickas till
Verksamhet kultur, turism och evenemang

Anneli Schwartz
Förvaltningschef
Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-12-03
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Inriktning för Kultur- och
utbildningsnämndens
kulturhistoriska verksamhet
i Alingsås kommun

Typ av styrdokument: riktlinjer

Gäller för: Kulturhistorisk verksamhet

Beslutande instans: Kultur- och

Dokumentansvarig: kulturutvecklare

utbildningsnämnden
Datum för beslut: 2020-12-16
Diarienummer: 2020.303 KUN
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Kultur- och utbildningsnämndens kulturhistoriska
verksamhet
Inledning
Kultur-och utbildningsnämnden bedriver kulturhistorisk verksamhet bland annat genom
museets utställningsverksamhet i det Alströmerska magasinet samt via
samlingsförvaltning vid museets föremålsmagasin som innehåller olika
föremålssamlingar, dokumentarkiv samt ett bildarkiv vilket innehåller mer än 500 000
fotografier. I detta dokument formuleras inriktning och uppdrag för kultur- och
utbildningsnämndens (museihuvudmannen) museiverksamhet.
Inriktningsdokumentet tar avstamp i museilag (2017:563) vilken gäller för museer i det
allmänna museiväsendet som drivs av det allmänna i stat, kommun och region.
Enligt museilagen 4 § ska ett museum utifrån sitt ämnesområde bidra till samhället och
dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri
åsiktsbildning. I lagen regleras ansvarsfördelningen mellan museihuvudmannen och
museet. I 5 § anges att museihuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett
bestämmande inflytande över verksamhetens innehåll. Bestämmelsen ger uttryck för
museernas inflytande över verksamhetens innehåll i förhållande till
museihuvudmännen.
Med innehållet i verksamheten avses till exempel beslut om vilka föremål som ska
samlas in, vilka föremål som ska visas i en utställning och vilka frågeställningar som
ska behandlas inom ramen för forskning och kunskapsuppbyggnad. Bestämmelsen
avser inte museets grundläggande uppdrag, det vill säga vilket ämnesområde museet
ifråga ska ha till uppgift att verka inom och inte heller den ekonomiska, organisatoriska
eller administrativa förvaltningen.
Enligt 9 § ska ett museum aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål.
Bestämmelsen innebär att museerna ska sköta samlingarnas vård och bevarande och
även löpande se över både tillförsel och avhändande av föremål för att vidareutveckla
och förädla samlingarna. Arbetet med samlingsförvaltning ska bedrivas för att uppnå de
mål som satts upp för verksamheten i stort.

Ämnesområde
Alingsås museum ska samla, vårda, visa och berätta om Alingsås historia. Alingsås
museum ska förevisa en permanent basutställning som berättar om och gestaltar
Alingsås lokalhistoria och kulturarv. Utöver den permanenta basutställningen ska finnas
temautställningar med koppling till Alingsås lokalhistoria. Dessa kan förevisas i
tillgängliga lokaler i kommunen eller som mobila utställningar som kan förevisas såväl i
som utanför centralorten.
Alingsås museum ska vara kommunens gemensamma minne och missionen för dess
verksamhet ska vara att skapa sammanhang mellan Alingsås historia och dess nutid.
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Syfte
Det övergripande syftet med den kulturhistoriska verksamheten är att förvalta och
tillgängliggöra Alingsås kulturarv och lokalhistoria för alla alingsåsare.
Det kulturhistoriska uppdraget är en förutsättning för att nå kommunens fastställda mål
och visioner om en hållbar samhällsutveckling, där kunskap om lokalhistoria och
kulturarvet på många sätt kan stärka samhället socialt, ekonomiskt och miljömässigt.i
Alingsås har ett rikt kulturarv med kulturmiljöer som utsetts till riksintresse. Ett
omfattande material och dokumentation av detta finns i Alingsås museums samlingar.
Syftet med detta dokument är att visa verksamhetens inriktning för de långsiktiga målen
och utgör ett underlag för budgetarbete och beslut inom verksamheten.

Alingsås museums verksamhet
Alingsås museum är ett kommunalt kulturhistoriskt museum, definierat som en del av
det allmänna museiväsendet (1 § museilagen) och medlem i ICOM, International
Council of Museums, vars globala yrkesetiska regler är vägledande för museers arbete
i Sverige och internationellt.ii Genom samlingsförvaltning, utställningsverksamhet och
kunskapsuppbyggnad kan kulturarvet berätta om människans livsvillkor,
levnadsförhållanden och utveckling under olika tider.
Museets föremålssamlingar, bildarkiv, dokumentarkiv samt utställningsverksamhet ska
bidra till museets uppgifter. Enligt museilagens 2 § utgör ett museum en institution som
är öppen för allmänheten och som förvärvar, bevarar, undersöker, förmedlar och ställer
ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och människans omvärld.

Samlingsförvaltning
Förvaltningen av museernas samlingar är central för att bevara kulturarvet och vår
lokalhistoria, och utgör en kärnverksamhet för museerna.iii Enligt museilagen 9 § ska ett
museum aktivt förvalta sina samlingar för att nå verksamhetens mål.
Museet har således som uppgift att förvalta och tillgängliggöra samlingarna både för
nutida och framtida generationer. Vår nutid är historia för framtidens historia. För att
kunna använda en museisamling behöver den hanteras, vårdas och struktureras.
Samlingen behöver vara i gott skick och tillräcklig information behöver finnas för att
man ska kunna använda och tillgängliggöra den på olika sätt.
Samlingsförvaltning omfattar alla aktiviteter som har att göra med ett museums samling.
Dess uppgifter består av att:






Utveckla och aktivt förvärva nytt material till samlingen
Dokumentera samlingen
Använda samlingen
Tillgängliggöra samlingen för besökare
Bevara samlingen

Genom god samlingsförvaltning ska museet verka för att samlingarna förvaras,
hanteras, brukas och utvecklas för att säkras för framtiden och nå verksamhetens mål.iv
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Genom aktiv samlingsförvaltning arbeta förebyggande och med planarbete och rutiner
för hantering, vård, dokumentation, säkerhet, insamlings- och gallringspolicy samt
vidareutveckling av samlingarna. Inom säkerhet finns flera aspekter som museet
behöver beakta som spårbarhet (registrering och inventering av föremål), stöld och
skadegörelse (fysisk åverkan på samlingarna av personal eller besökare), förstörelse
och katastrof (till följd av exempelvis brister i lokaler, brand, naturkatastrofer, skadedjur
m.m.). (RIR 2019) Insamlingspolicyn ska även omfatta samtidsdokumentation.

Samlingarna
Alingsås museum har en bredd av material i samlingarna som exempelvis fotografier,
konst, textilt material, trä, metall, porslin, keramik, glas, plast, sten, läder, hantverk och
sammansatta material som verktyg, böcker, plagg, möbler, urverk och instrument som
insamlats från tiden för museets start till idag. Samlingarna finns i ett magasin, där
fotosamlingarna har ett särskilt klimatanpassat arkiv. Övriga samlingar och föremål
finns i ett större utrymme med gemensamt ljus och klimat.

Publik verksamhet
Genom kunskapsbaserad utställningsverksamhet ska utställningar och publik
verksamhet präglas av allsidighet, öppenhet och tillgänglighet för alla (6 §, 7 §
museilagen). Museet är en tillgång och ett verktyg för det livslånga lärandet och arbetar
pedagogiskt med utställningar, skolvisningar och programverksamhet. Museet arbetar
också med dokumentation för spårbarhet vilket är en förutsättning för säkerhetsarbetet
och det forskningsbara materialet. Publikt arbete innebär att verksamheten
tillgängliggörs i både fysisk och digital miljö.

Alströmerska magasinet
För att kunna förmedla museets materiella och immateriella kulturarv har Alingsås
museum sedan museets start haft utställningsverksamhet i Alströmerska magasinet.
Byggnaden utgörs av fyra våningar med rum i varierande storlek. Källarplanet utgör
entré med toalett och hiss. I övriga våningsplan anordnas utställningar utefter
byggnadens förutsättningar (byggnadsminne), där en del utgörs av en permanent
basutställning som berättar om och gestaltar Alingsås lokalhistoria och kulturarv och en
del av tillfälliga temautställningar med koppling till Alingsås historia. Lokalerna är inte
ljus- och klimatanpassade varför hänsyn till föremål i förhållande till utställningslängd
måste tas.

Övriga platser
Museet kan utnyttja andra lokaler som finns till förfogande i kommunen för
temautställningar med koppling till Alingsås lokalhistoria och kulturarv. Utställningsform
och föremål anpassas efter platsens/lokalens förhållanden.

Digitalt museum
Utveckling genom digitalisering ökar tillgängligheten och det digitala bevarandet av
4
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kulturarvet. Sedan 2018 arbetar Alingsås museum med att digitalisera samlingarna för
att göra dem tillgängliga för allmänheten via nätet. Digitaliserat material finns på Digitalt
museum och museets instagram och facebooksida.

Kunskapsuppbyggnad, samverkan och spridning
Kunskapsuppbyggnad och samverkan sker genom ett aktivt deltagande i branschens
forum och nätverk. Kunskapsuppbyggnad och samverkan ger möjlighet till utveckling,
externa samarbeten och extern finansiering (8 §, 11 §, 12 § museilagen). Genom
kunskapsuppbyggnad skapas ett kvalitativt publikt utbud och säkerheten för
kommunens kulturhistoriska värden stärks.
Museet är en resurs för information, fakta och kunskap om kommunens kulturhistoriska
värden, kulturarv och kulturmiljöer i allt från den enskilda medborgarens frågor till
undervisning och plan- och byggprocesser.v Samverkan, forum och nätverk är viktiga
medel, inte minst för mindre kommuner, för kunskapsutbyte lokalt och nationellt.

Agenda 2030:
https://www.regeringen.se/48e36d/contentassets/a69f085ada12410989115a1ff64be6d8/att-forandra-var-varldagenda-2030-for-hallbar-utveckling
Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda 2030, KF 25 september 2019, § 175:
https://alfresco.alingsas.se/share/page/preview?nodeRef=workspace%3A//SpacesStore/4eb6dcb6-1f01-49df94ba-d98b25a92bd3
Alingsås vision 2040:
https://www.alingsas.se/kommun-och-politik/politik-och-beslut/vision-2040/
Framtidens kultur- och fritidsliv i Alingsås kommun 2017-2026:
https://alfresco.alingsas.se/share/page/preview?nodeRef=workspace://SpacesStore/d3e95ab6-ed7f-4785-b539-d9e463e4e417
ii Museilagen:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/museilag-2017563_sfs-2017563
ICOM:
http://icomsweden.se/wp-content/uploads/2010/12/etiska-regler_webb-1.pdf
iii RIR 2019, Bevara samlingarna, Riksrevisionens granskningsrapport:
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/riksrevisionens-granskningsrapport/bevara-samlingarna-sakerhetsarbetet-i-de_H7B55/html
iv God samlingsförvaltning 2017-2019, RAÄ:
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/10322/Rapp2016_29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
v Kulturhistoriska värden i plan- och byggprocesser - Redovisning av regeringsuppdrag om hur kulturhistoriska
värden integreras och tas tillvara, RAÄ 2020:
http://raa.diva-portal.org/smash/get/diva2:1430320/FULLTEXT01.pdf
i
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Revidering av
delegationsordning
12
2019.001 KUN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-12-02
Katrin Löfqvist

Kultur- och utbildningsnämnden

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.
Med anledning av uppdatering av föreningsbidragsreglerna och ny riktlinje om
föreningsbidrag föreslås justeringar i avsnitt E. som rör föreningsbidrag. Föreslagna
förändringar innebär ett förtydligande gällande delegat för varje bidragsform. Förvaltningen
föreslår även att beslut om återbetalning av bidrag delegeras till förvaltningschef.
Förslag till revidering av Kultur- och utbildningsnämndens delegationsordning biläggs
tjänsteskrivelsen.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner tillägg och ändringar i delegationsordningen
enligt förvaltningens förslag.

Beslutet ska skickas till
Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter

Anneli Schwartz
Förvaltningschef

Katrin Löfqvist
Handläggare, inriktning juridik

Anneli Schwartz, Godkännare tjänsteskrivelse, 2020-12-03
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Delegering av nämndärenden (6 kap. 37-40 §§ kommunallagen)
Kultur- och utbildningsnämnden kan delegera beslutanderätten i ett visst ärende eller en viss grupp
av ärenden. Delegation kan medges till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare samt till anställd i
kommunen i enlighet med 6 kap. 37 § kommunallagen (2017:725).
Så kallad blandad delegation (förtroendevald och tjänsteman) är inte tillåten.
Ersättare för delegat
Vid förhinder för den tjänsteman som fått delegation, om ersättare inte förordnats, inträder närmast
överordnad chef som ersättare. Förvaltningschefens ersättare är Kultur- och utbildningsnämndens
ordförande. Ersättare för delegat bör inte besluta i viktiga ärenden om beslutet, utan större
nackdel, kan vänta till dess delegaten återkommer.
Ärenden som inte får delegeras (6 kap. 38 § kommunallagen)
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
 Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med anledning av
att beslut av Kultur- och utbildningsnämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige har
överklagats.
 Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt.
 Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden.
 Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Vidaredelegation
Förvaltningschefen får vidaredelegera beslutanderätt till annan anställd detta enligt 7 kapitlet 6 §
kommunallgen. Beslut som fattats efter vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschefen.
Förvaltningschefen har rätt att återkalla vidaredelegering.
Utövande av delegationsrätt
Beslut som fattas på delegation får samma rättsverkan som om nämnden själv har fattat beslutet.
Delegaten får, om ärendets beskaffenhet påkallar det, överlämna ärendet till nämnden för
avgörande.
Jäv
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga
förhållanden eller där annars jäv föreligger (6 kap 28-30 §§, 7 kap 4 § kommunallagen). Det är i
första hand den jävige själv som skall tillkännage att jäv föreligger. I sådana fall återgår
beslutanderätten till den som gett delegationen.
Anmälan av delegationsbeslut (6 kap. 40 § kommunallagen)
Beslut som fattats med stöd av delegation och som överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.
kommunallagen (laglighetsprövning) skall dokumenteras och skriftligen anmälas till Kultur- och
utbildningsnämnden (se bilaga 1).
Beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär anmäls ej till Kultur- och utbildningsnämnden. De
ska istället sammanställas i en rapport som lämnas till nämnden minst en gång per kvartal.
Rapportering sker för att ge nämnden insyn i verksamheten, men besluten behöver inte anmälas
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för protokollförning, då besvärstiden börjar löpa när den enskilde tar del av beslutet.
Ansvarig för anmälan och rapportering är delegaten. Beslut fattade av ordföranden är
nämndsekreteraren ansvarig för anmälan till Kultur- och utbildningsnämnden.
Anmälan av delegationsbeslut görs snarast efter varje kalendermånads utgång. Detta görs på
särskild blankett (bilaga 1) till nämndsekreteraren. För att kunna härleda ärenden skall skriftligt
beslutsunderlag bifogas till varje anmält beslut.
Ett delegationsbeslut måste alltid anmälas till nämnden så att det kan skrivas in i nämndens
protokoll. I och med att justeringen av nämndens protokoll tillkännages på kommunens
anslagstavla börjar besvärstiden att löpa. Ett delegationsbeslut, som överklagas genom
laglighetsprövning, som inte anmäls vinner i princip inte laga kraft (6 kap. 40 § kommunallagen).
Återkallelse, omprövning
Nämnden kan när som helst återkalla en lämnad delegation. Beslut som redan fattas med stöd av
delegation kan däremot inte återtas. Nämnden har ingen möjlighet till omprövning.
Beslut som klassas som verkställighet
Alla beslut som tjänstepersoner fattar innebär inte ett delegationsbeslut. Alla beslut som fattas är
inte att anse som beslut enligt kommunallagens mening, det är av rent verkställande art. Det
innebär att tjänstepersonerna beslutar i ärenden som rör den dagliga verksamheten. Verkställighet
kan ses som ett utförande av arbetsuppgifter som åligger tjänstepersonen enligt
arbetsfördelningen.
Prisbasbelopp
I denna delegationsordning är beloppen satta utefter antal prisbasbelopp (Pbb). Prisbasbelopp
beslutas årligen av regeringen för att spegla inflationen i samhället och kan därför räknas upp och
ner.
Överklagande av beslut
Förvaltningsbesvär
Förvaltningsbesvär överklagas i enlighet med förvaltningslagens (FL) bestämmelser. Rätt att
överklaga har den som beslutet angår, om det gått hen emot och beslutet kan överklagas, FL 22 §.
Beslutet kan överklagas inom tre veckor från det hen tog del av beslutet.
Beslutet överklagas till Förvaltningsrätten, men inges till nämnden. Om nämnden inte ändrar
beslutet enligt klagandens begäran, ska ärendet vidarebefordras till Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten prövar både beslutets laglighet och lämplighet. Förvaltningsrätten kan vid sin
prövning ändra beslutet och ersätta det med ett nytt beslut. Vilka beslut som kan överklagas
framgår av respektive lag.
Laglighetsprövning
Laglighetsprövning innebär att beslutet överklagas på det sätt som föreskrivs i KL. Beslutet
överklagas till Förvaltningsrätten, som har att göra en prövning av t ex om beslutet tillkommit i laga
ordning, som att beslutet är fattat av rätt delegat eller att det inte strider mot lag. Förvaltningsrätten
kan endast upphäva beslutet, inte ersätta det med nytt beslut. Beslutet kan överklagas av
kommunmedlem – oavsett om beslutet angår hen personligen eller ej. Ett beslut ska överklagas
inom tre veckor från den dag justerat protokoll anslagits på kommunens anslagstavla.
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Skolväsendets överklagandenämnd
Vissa beslut som fattas av huvudman eller rektor kan överklagas. Hur dessa beslut kan överklagas
anges i 28 kap skollagen. I detta kapitel framgår vilka beslut som får överklagas med hjälp av
förvaltningsbesvär och laglighetsprövning. De beslut som anges i 28 kap. 12 §, 16 § och 17 §
överklagas hos skolväsendets överklagandenämnd genom förvaltningsbesvär.






Beslut kan överklagas enligt reglerna i kommunallagen, besvärshänvisning, bilaga 2.
Beslut kan överklagas enligt reglerna i förvaltningslagen, överklagandehänvisning, bilaga 3.
Beslut kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd, besvärshänvisning, bilaga 4.
Beslut kan överklagas till Kammarrätten, besvärshänvisning, bilaga 5.

FÖRKORTNINGAR
AML
= Arbetsmiljölag (1977:1160)
ArkivL
= Arkivlag (1990:782)
DL
= Diskrimineringslag (2008:765)
FL
= Förvaltningslag (2017:900)
Gyf
= Gymnasieförordning (2010:2039)
KL
= Kommunallag (2017:725)
LAS
= Lag om anställningsskydd (1982:80)
OSL
= Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
GDPR
= Dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen (2018:218)
SL
= Skollag (2010:800)
SoL
= Socialtjänstlag (2001:453)
TF
= Tryckfrihetsförordning (1949:105)
VuxF
= Förordning om kommunal vuxenutbildning (2011:1108)
Pbb
= Prisbasbelopp – bestäms årligen av regeringen
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A

FÖRVALTNING/ALLMÄNT

Nr
A.1

Ärende
Beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens beslut inte kan
avvaktas

A.2

Avslag på begäran om utlämnande av allmän Förvaltningschef
handling

A.3

Överprövning av beslut att inte
lämna ut allmän handling
Beslut att avvisa försent inkommit
överklagande
Utfärda fullmakt att företräda
nämnden och föra dess talan vid
domstolar och myndigheter
Ingå förlikning i ärende om
skadeståndskrav
Avge yttrande vid överklagat beslut om
beslutet ej är fattat av nämnden i dess helhet
Organisationsförändringar inom
förvaltningens verksamheter

A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9

A.10
A.11
A.12

Delegat
Ordförande

Ordförande

TF 2:14

Förvaltningschef

FL § 45

Förvaltningschef

KL 6:15

Kommentar
Vid förfall vice
ordförande, därefter
ledamot i
arbetsutskott.

Kan överklagas hos
Kammarrätten
Förvaltningsbesvär
Får ej
vidaredelegeras

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Stiftelser – beslut om utdelning av fondmedel
/stipendier
Förvaltningschef
 Samfonden Alingsås kommuns
lärar- och skolledarstiftelse*
 Stiftelsen Alingsås kommuns
skolfond*
 Stiftelsen Alingsås kommuns
gymnasiefond
 Stiftelsen Sven Lendahls
stipendiefond
 Stiftelsen Lars Frasse Johanssons
minnesfond
 Stiftelsen Nils Trolle Lindgrens
stipendiefond
Antagande av administrativa
föreskrifter
Förtroendevaldas kurser och
konferenser
Yttranden till myndighet

Hänvisning
KL 6:39,
Ska anmälas
vid nämndens
nästkommand
e
sammanträde
KL 6:40
TF 2:14

KL 6:38 p. 2
Anpassningar inom
verksamhet eller
motsvarande
Enl. riktlinjer för resp.
fond.
* Beslut fattas efter
samråd med
förvaltningschef för
barn- och
ungdomsförvaltning

Utbildningschef
Stipendieansökan
gällande
gymnasieelever
handläggs av
arbetsgrupp på
Alströmer-gymnasiet.
Förvaltningschef

Vidaredelegering till
verksamhetschef.

Ordförande
Förvaltningschef

Ett samlat
nämndsärende med
remisser från
Skolinspektionen
ang. nyetablering
eller utökning av
fristående
gymnasieskola per
år.
Övriga yttranden till
myndighet inom
skolväsendet
besvaras av
förvaltningschef i
egenskap av
skolchef enligt SL
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2:8a
A.13
A.14
A.15

A.16

A.17
A.18

Yttrande - Planärenden som är av ringa
betydelse för nämndens verksamhet
Ingå samverkansavtal med
personalorganisationer
Beslut om investeringar upp till 100 000 kr
100 000 – 400 000 kr
400 000 uppåt
Tecknande och förlängning av hyresavtal
upp till 2 år, där årshyran
Understiger 2 basbelopp
Överstiger 2 basbelopp

Förvaltningschef
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Kultur- och
utbildningsnämnd
Hyresavtal mellan 210 år skall
godkännas av KS.
Hyresavtal
överstigande 10 år
skall godkännas av
KF. Enl.KF 2008-0423, § 88.

Förvaltningschef
KUN

Förlängning av hyresavtal som gällt i 2 år
Teckna tillsvidarehyresavtal avseende
enskilda lägenheter och blockavtal i syfte att
hyra ut i andra hand till nyanlända för
bosättning enligt lag
Ingå andrahandsuthyrningsavtal mellan
nämnden och nyanländ för bosättning enligt
lag

KUN
Ordförande

A.20

Godkännande att nyanländ övertar
andrahandskontrakt

Verksamhetschef

A.21

Varning och uppsägning av
andrahandskontrakt
Köp av arbeten som rör fastigheten
d v s anläggnings- reparations- och
underhållsarbeten som medför en ökad
årshyra med 1,0 basbelopp eller högre
Uthyrning av verksamhetens lokaler

Verksamhetschef

A.24

Ingå avtal upp till 100 000 kr
100 000 – 400 000
400 000 kr uppåt

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Kultur- och
utbildningsnämnd

B

Dataskyddsförordningen

(GDPR)

B.1

Utlämnande av registerutdrag

Förvaltningschef

Art. 15 GDPR Får vidaredelegeras

B.2
B.3

Rätt till rättelse av personuppgifter
Rätt till radering av personuppgifter

Förvaltningschef
Förvaltningschef

B.4

Rätt till begränsning av behandling av Förvaltningschef
personuppgifter
Anmälningsskyldighet avseende rättelse,
Förvaltningschef
radering och begränsning av personuppgifter
Rätt att göra invändningar mot behandling av Förvaltningschef
personuppgifter

Art. 16 GDPR
Art. 17 GDPR Innan beslut fattas
måste avstämning
ske gentemot ArkivL
och OSL. Prövning
skall ske om i första
hand beslut om
gallring kan ske.
Art. 18 GDPR

A.19

A.22

A.23

B.5
B.6

Verksamhetschef

Fördelning enligt
rådgivande riktlinjer
för bosättning, KUN §
132
Fördelning enligt
rådgivande riktlinjer
för bosättning, KUN §
132

Förvaltningschef

Verksamhetschef

Kan vidaredelegeras.
Gäller ej uthyrning av
lägenheter/
bostad
Anmäls ej

Art. 19 GDPR
Art. 21 GDPR
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B.7
B.8
B.9
B.10

Ingå PUB-avtal
Anmälan av personuppgiftsincident
Information till registrerade om
personuppgiftsincident
Konsekvensbedömning av dataskydd

C

Ekonomi

C.1

Beslut om attestförteckning

Förvaltningschef

C.2

Upphandling av varor/tjänster
Upp till 100 000 kr
Över 100 000 kr

Verksamhetschef
Förvaltningschef

C.3

Förvaltningschef
Dataskyddsombud
Dataskyddsombud

Art. 28 GDPR
Art. 33 GDPR
Art. 34 GDPR

Verksamhetschef

Art. 35 GDPR
Upprättas efter varje
förändring
Upphandling över
20 000 kr sker i
samråd med
förvaltningens
ekonomienheten och
upphandlingsenheten
på KLK
För kulturskolans
avgifter se G.43
Får vidaredelegeras
till verksamhetschef
Ändring under 1000
kr med 1/40 av pbb
med justering upp
eller ner 10 %
Se kommunens
centrala riktlinjer

C.4

Förändring av avgifter och taxor av mindre
betydelse
Avbetalningsplaner

C.5

Avskrivning av skuld upp till 0,5 pbb per kund Förvaltningschef

C.6
C.7

Undantag från angivna taxor
Ordförande
Ansökan om externa medel för projekt som ej Förvaltningschef
ingår i basverksamhet upp till 1 000 000 kr

C.8

Ansökan om externa medel för projekt som ej Kultur- och
ingår i basverksamhet över 1 000 000 kr
utbildningsnämnd

D

Personal

D.1

Anställning

Förvaltningschef

D.2
D.3

Ställföreträdare för rektor upp till 7 dagar
Ställföreträdare för rektor mellan 7 – 21
dagar
Beslut om att ej behörig person får bedriva
undervisning under längre tid än sex
månader
Lönesättning i samband med
nyanställning och liknande
situationer

Rektor
Utbildningschef

SL 2:9 3 st
SL 2:9 3 st

Förvaltningschef

SL 2:19

D.4
D.5

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Förvaltningschef

D.6

Arbetsmiljöansvar enligt AML

Förvaltningschef

D.7

Ersättning för skada på kläder, glasögon etc.
orsakad av underårig

Förvaltningschef

D.8

Ledighet utan lön upp till 3 månader

Verksamhetschef

KFN beslut 2017-0418 § 35, 2017.054
KFN
KFN beslut 2017-0418 § 35, 2017.054
KFN
Får vidaredelegeras
till verksamhetschef

Enl. KS
delegationsförtecknin
g 2018-08-20, § 128
(dnr. 2018.414 KS)
samt KS beslut 199412-12, § 215
Vidaredelegering får
ske till
verksamhetschef
Särskild delegation
Fördelas från
ordförande till
förvaltningschef till
chefer med
personalansvar

Får delegeras till
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enhetschef/rektor
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

D.11

Ledighet utan lön mer än 3 månader
Ledighet för fackligt eller politiskt uppdrag
Beslut om rätt att kvarstå i
anställning efter 67 års ålder
Beslut om bisyssla

D.12
D.13
D.14

Disciplinåtgärd, skriftlig varning
Beslut om innehållande av lön
Avstängning m.m.

D.15

Omplacering/förflyttning

D.16

Uppsägning av personliga skäl och
arbetsbrist
Avsked
Beslut om avgångsvederlag

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef el
verksamhetschef
Resp. chef med
personalansvar
Förvaltningschef

D.9
D.10

D.17
D.18
E
E.1

Förvaltningschef

Förvaltningschef
Förvaltningschef

LAS § 32 a
AB § 8 och
LOA
AB § 11

Efter samråd med
personalchef.

AB § 10
LAS /AB § 6

Efter samråd med
HR-avdelningen

LAS §§ 7-10
LAS §§ 18-20

Anläggning och fritid
Föreningsavtal om verksamhet

Förvaltningschef

Upp till belopp om 3
ppb

E.2

Bidrag till verksamhet

Förvaltningschef

E.3

Bidrag till folkbildning

Förvaltningschef

Se Kultur- och
utbildningsnämndens
riktlinjer för
föreningsbidrag
Upp till belopp om 3
ppb

E.4

E.5

E.6

Bidrag till ungdomsföreningar med
anläggningar

Bidrag till annan anläggning

Projektbidrag

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Se Kultur- och
utbildningsnämndens
riktlinjer för
föreningsbidrag
Upp till belopp om 3
ppb
Se Kultur- och
utbildningsnämndens
riktlinjer för
föreningsbidrag
Upp till belopp om 3
ppb
Se Kultur- och
utbildningsnämndens
riktlinjer för
föreningsbidrag
Upp till belopp om 3
ppb.
Alla avtal längre än 2
år beslutas av
nämnd.

E.7

Bidrag till organisation och förening som
jobbar med funktionshinderfrågor eller social
verksamhet

Förvaltningschef

Se Kultur- och
utbildningsnämndens
riktlinjer för
föreningsbidrag
Upp till belopp om 3
ppb
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E.8
E.9

F
F.1

Beslut om återbetalning av bidrag
Förvaltningschef
Beslut om registrering av lotteri och villkor för Förvaltningschef
hur spelverksamhet får bedrivas.

Spellagen
6:9-11
Spelförordnin
g 4:7

Får vidaredelegeras
till verksamhetschef
Kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol,
förvaltningsbesvär
Spellagen 20:2 2 st.

Kultur, turism, evenemang
Beslut om inköp av utsmyckning

Förvaltningschef

Får vidaredelegeras
till verksamhetschef
0,5 %-regeln

G
G.1
G.2

G.3

G.4

Utbildning
Upprättande/revidering av Plan mot
diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling likabehandling per sektor
Skyndsamt utreda omständigheter kring
misstänkt diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling av elev samt vidta de
åtgärder som skäligen kan krävas för att
förhindra diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling av elev i framtiden.

Rektor

SL 6:8
DL 3:16

Återrapport till nämnd
årligen.

Rektor

SL 6:10
DL 3:18

Beslut om att helt eller delvis stänga av en
elev samt om avstängningen ska gälla
omedelbart

Kultur- och
utbildningsnämnden

SL 5:17-18

Anmälan om
misstänkt kränkande
behandling av elev
sker omedelbart till
presidiet. Information
till nämnd
månadsvis, KUN §
53/2019
Rektors beslut om
omedelbar
avstängning enligt 17
§ 3 st gäller till dess
nämnden har prövat
saken och får ej avse
längre tid än en
vecka.

Beslut om att helt eller delvis stänga av en
elev från viss utbildning med praktiska inslag
samt om avstängning ska gälla omedelbart

Kultur- och
utbildningsnämnden

SL 5:19-20

Både rektors och
nämndens beslut kan
överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär
Rektors beslut om
omedelbar
avstängning enligt 19
§ 3 st gäller till dess
nämnden har prövat
saken och får ej avse
längre tid än en
vecka.
Både rektors och
nämndens beslut kan
överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär

Gymnasieskola och
gymnasiesärskolan
G.5

Beslut kring inackorderingstillägg

Utbildningschef

SL 15:32

Kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
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G.6

Beslut om elevresor

Utbildningschef

G.7

Skolskjuts

Rektor för sektorn
med ansvar för
gymnasiesärskolan

G.8

Beslut om hur anmälningsskyldighet ska
fullgöras om elev inte kan delta i skolarbetet
pga. sjukdom eller annan orsak
Beslut om att eleverna i gymnasieskolan ska
hålla sig med enstaka egna hjälpmedel
Beslut om att det får förekomma enstaka
inslag i utbildning som kan medföra en
obetydlig kostnad
Beslut om kursplaner på nationellt program
vid gymnasieskolan
Beslut om kursplaner på nationellt program
vid gymnasiesärskolan
Fastställa programmål för nationellt program
på gymnasiesärskolan
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som
individuellt val vid gymnasieskolan
Beslut om vilka kurser som ska erbjudas som
individuellt val vid gymnasiesärskolan
Beslut om att erbjuda moderna språk utöver
franska, tyska och spanska
Beslut om anordnande av
modersmålsundervisning för elev i
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Beslut om att arbetsplatsförlagt lärande ska
finnas på högskoleförberedande program
och beslut om i vilken omfattning
Upprätta utbildningskontrakt vid
lärlingsutbildning på gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan
Samråd med fysisk eller juridisk person som
tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen
av lärlingsutbildningen innan en elev inom
gymnasial lärlingsutbildning placeras på
arbetsplatsen
Läsårets omfattning för gymnasieskola och
gymnasiesärskola

Rektor

Förvaltningsbesvär
Lag
(1991:1110)
om
kommunernas
skyldighet att
svara för
vissa
elevresor
SL 18:30-31
Kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär
Gyf 12:1

Rektor

SL 15:17

Rektor

SL 15:18 och
SL 18:18

Rektor

Gyf 4:1

Rektor

Gyf 4:1a

Rektor

SL 19:5

Utbildningschef

Gyf 4:7

Utbildningschef

Gyf 4:7a

Utbildningschef

Gyf 4:10-10a

Utbildningschef

SL 15:19
SL 18:19
Gyf 4:15-20
Gyf 4:12

G.9
G.10
G.11
G.12
G.13
G.14
G.15
G.16
G.17
G.18
G.19
G.20

G.21

G.22

G.23
G.24

Rektor
Rektor

SL 16:11a
SL 19:10a

Rektor

Gyf 7:6a

Förvaltningschef

Gyf 3:2

Beslut om antalet undervisningsRektor
timmar för varje kurs och för gymnasiearbetet
eller gymnasiesärskolearbetet samt om hur
fördelningen av undervisningstiden över
läsåren ska göras
Beslut om utökat program för elev vid
Rektor
yrkesprogram för att läsa kurser för
grundläggande högskolebehörighet
Beslut om sökande ska tas emot vid
Utbildningschef

Efter samråd med
rektorsgrupp och
personalorganisationerna vid
FSG

Gyf 4:22

Gyf 4:23
SL 16:36,43-

Beslut om
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nationellt program

G.25
G.26
G.27

Beslut om att anta en sökande till
gymnasieskolan vid senare tidpunkt än vid
början av utbildningen
Beslut om att elev ska få byta
studieväg inom gymnasieskolan
Beslut om sökande till gymnasiesärskolan
tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan

47

Rektor

Gyf 7:8

Rektor

Gyf 7:9

Rektor

SL 18:5

Pröva frågor om antagning av en elev som
ska tas emot i gymnasiesärskolan

G.28

Utbildningschef

G.39

G.40

G.30
G.31

G.32
G.33
G.34
G.35
G.36

G.37
G.38

Beslutet ska föregås
av en utredning.
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär

Ingå avtal om NIU-samverkan med andra
kommuner
Beslut om att en elevs utbildning på ett
nationellt program i gymnasieskolan till sitt
innehåll får avvika från vad som annars
gäller för programmet (om särskilda skäl
finns)
Minska utbildningens omfattning vid IMprogram för elev om särskilda skäl finns
Beslut om att en elevs utbildning på ett
nationellt program i gymnasiesärskolan till sitt
innehåll får avvika från vad som annars
gäller för programmet (om särskilda skäl
finns)
Beslut om att utbildning på nationellt program
i gymnasieskolan får fördelas på längre tid än
tre läsår
Beslut om att utbildning vid
gymnasiesärskolan får
fördelas på längre tid än fyra läsår
Beslut om ersättning för förlängd studietid vid
utbildning i annan kommun
Beslut om att utbildning på nationellt program
i gymnasieskolan får fördelas på kortare tid
än tre läsår (om tillstånd från Skolverket)
Beslut om att erbjuda ytterligare utbildning av
samma slag trots att elev efter avslutad kurs i
gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan fått
lägst betyget E
Yttrande från den sökandes hemkommun
innan en sökande tas emot i annan kommun/
samverkansområde
Beslut om grundbelopp och tilläggsbelopp för
elev som studerar på nationellt program vid
en fristående gymnasieskola

G.29

mottagande enligt SL
16:36 kan överklagas
hos Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär

Rektor

SL 16:14

Rektor

SL 17:6

Rektor

SL 19:13

Rektor

SL 16:15,
Gyf 9:7

Rektor

SL 19:17

Utbildningschef

GR samverkansavtal

Rektor

SL 16:15

Utbildningschef

SL 16:24
SL 19:25

Utbildningschef

SL 16:48

Utbildningschef

SL 16:52-55

Beslut om mottagande vid IM-program

Utbildningschef

SL 17:14, 19,
21

Beslut om andra tider för en viss utbildning

Rektor

Gyf 3:2

Kan överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.
Förvaltningsbesvär
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
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G.41

G.42

inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan om utbildningsinslag
förutsätter andra låsårstider
Beslut om behörighet och mottagande av
elever till ett fjärde tekniskt år

Rektor

SL 17a:18

Rektor

SL 29:9

Beslut om att böcker och andra lärverktyg
som varje elev inom kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning för
vuxna har för eget bruk och får behålla som
sin egendom, ska anskaffas av eleverna
själva eller erbjudas mot avgift
Upprätta individuell studieplan vid
vuxenutbildningen

Rektor

SL 20:7,
SL 21:6

Rektor

Beslut om att utbildningen på kursen inom
kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna ska upphöra, om eleven
saknar förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen eller annars inte gör
tillfredsställande framsteg
Beslut om att minska omfattningen av SFIundervisning för enskild elev
Beslut om den sökande ska tas emot till
kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå

Rektor

SL 20:8
SL 21:8
VuxF 2:16
SL 20:9,
SL 21:9

Beslut om individuella åtgärder inom det
kommunala aktivitetsansvaret

Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär

Campus Alingsås
G.43

G.44
G.45

G.46
G.47

G.48
G.49

G.50
G.51

G.52

G.53

G.54

Rektor

SL 20:24

Rektor

SL 20:14

Beslut om vilken utbildning som ska erbjudas Rektor
då flera kan leda till grundläggande
behörighet
Beslut om den sökande ska tas emot till
Rektor
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

SL 20:19c

Beslut om en sökande ska antas till
Rektor
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Beslut om den sökande ska tas emot till
Rektor
särskild utbildning för vuxna på gymnasial
nivå

SL 20:23

Yttrande av vilket det framgår om
hemkommunen åtar sig att svara för
kostnaden för den sökandes
utbildning för kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå
Yttrande av vilket det framgår om
hemkommunen åtar sig att svara för
kostnaden för den sökandes utbildning vid
särskild utbildning för vuxna.

Rektor

SL 20:21

Rektor

SL 21:7

Beslut om att en person ska tas emot till
utbildning i svenska för invandrare

Rektor

SL 20:33

SL 20:22

SL 21:7

Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär

Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär

Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
Beslut får ej
överklagas, SL 28:18
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
Kan överklagas hos
Skolväsendets
överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
Beslut kan
överklagas till
Skolväsendets

13
Sida 51 av 60

överklagandenämnd.
Förvaltningsbesvär
G.55

Beslut om APL vid vuxenutbildning

Rektor

VuxF 2:27

Kulturskolan
G.56
G.57
G.58
H
H.1

Avstängning av elev i kulturskolan
Beslut om uppsägning av plats i kulturskolan
på grund av obetalda avgifter enligt av
nämnden fastställda riktlinjer
Nedsättning eller befrielse av
kulturskoleavgifter

H.3
H.4

Reducerad norm

H.5

Reducerat försörjningsstöd

H.6

Förhöjd riksnorm, över 10 % av pbb

H.7

Kosttillägg upp till 50 % av pbb

H.8

Kosttillägg över 50 % av pbb

H.9

Uteätartillägg

H.10

Försörjningsstöd trots realiserbara tillgångar

H.11

Försörjningsstöd trots realiserbara tillgångar

H.12

Nödprövning

H.13

Omprövning av beslut

H.14

Beslut om återkrav av ekonomiskt bistånd
som beviljats enl. 4 kap. 1 § SoL pga
sökanden lämnat oriktiga uppgifter eller på
annat sätt medverat till felaktigt beviljat
försörjningsstöd
Beslut om eftergift

H.15
H.16

H.17

Förvaltningschef

Jmf. C.3

Integrationshandläggare
Administratör
Integrationsavdelningen
Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

Se Riktlinjer för
ekonomiskt bistånd

Integration och arbetsmarknad
Beslut om ekonomiskt bistånd enligt
gällande riktlinjer
Beslut om borgensförbindelser med AB
Alingsåshem upp till tolv
månader.
Riksnorm

H.2

Förvaltningschef
Förvaltningschef

Integrationshandläggare
Verksamhetschef
Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef
Integrationshandläggare,
mottagningsassistent och
delegat samt den
som har rätt att
besluta om
försörjningsstöd
och ekonomiskt
bistånd.
Delegat

4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 5 §
SoL
4 kap. 5 §
SoL
4 kap. 3 §
SoL
4 kap. 3 §
SoL
4 kap. 3 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 3 §
SoL

Upp till fyra månader
Mer än fyra månader
Tillfällig delegation
gällande nödprövning
kan ges vid behov
under semestertider
av närmaste
överordnad chef.
Beslut gäller i en
vecka per beslut.

Verksamhetschef

Arbetsutskott

Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd mot Delegat, den som
återbetalning
har rätt att besluta
om ekonomiskt
Beslut enligt 4 kap. 1-2 § SoL
bistånd
Framställan till Försäkringskassan om att
Integrationsnämnden ska uppbära ersättning för utgivet
handläggare

8 kap. 1 §, 9
kap 1-2 §§
SoL
9 kap. 2 §
SoL
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försörjningsstöd
H.18

Begravningskostnader upp till 50 % av pbb

Integrationshandläggare

BOENDE
H.19

Boendekostnader enligt riktlinjer

H.20

Högre än riktlinjer, 6 månader

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.21

I övriga fall

Arbetsutskott

H.22

Tillfälligt boende

Verksamhetschef

H.23

Hyresgaranti

Verksamhetschef

H.24

Godkännande av andrahandskontrakt

H.25

Hushållsel

H.26

Deposition till elleverantör

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.27

Arbetsresor och lokala resor

H.28

Hemförsäkring upp till 3 % av pbb

H.29

Hemförsäkring mer än 3 % av pbb

H.30

Flyttkostnader upp till 10 % av pbb

H.31

Flyttkostnader upp till 50 % av pbb

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.32

Flyttkostnader mer än 50 % av pbb

Arbetsutskott

H.33

Magasineringskostnader upp till 5 % per
månad av pbb

Integrationshandläggare

4 kap. 1 §
SoL

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 2 §
SoL
4 kap. 2 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

4 kap. 1-2 §§
SoL

Se Riktlinjer för
ekonomiskt bistånd

4 kap. 1-2 §§
SoL

Avser inhysning över
natt t.ex. vandrarhem

4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 2 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL

Mot återbetalning

VÅRD OCH OMSORG
H.34

Glasögon/linser upp till 4,5 % av pbb

H.35

Glasögon/linser mer än 4,5 % av pbb

H.36

Medlemskap i fackförening/A-kassa

H.37

Läkarvård och medicin

H.38

Alternativ medicinsk behandling

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Arbetsutskott

H.39

Psykoterapi

Arbetsutskott

H.40

Tandvård upp till 40 % av pbb

H.41

Tandvård mer än 40 % av pbb

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.42

Barnomsorg Kommunal

H.43

Barnomsorg Privat

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.44

Barnomsorg mer än 5 % /månad

Arbetsutskott

H.45

Trygghetslarm

Integrationshandläggare

4 kap. 1 §
SoL
4 kap. 2 §
SoL

UTRUSTNING
H.46

Hemutrustning 1 vuxen 20 % av pbb

Integrationshandläggare

4 kap. 1 §
SoL

CSN
hemutrustningslån
undersöks innan
beslut fattas.
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H.47

Hemutrustning 2 vuxna 35 % av pbb

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.48

Hemutrustning Barn 10 % av pbb

H.49

Hemutrustning I övriga fall

H.50

Babyutrustning 10 % av pbb

Integrationshandläggare

H.51

Babyutrustning I övriga fall

Verksamhetschef

H.52

Studentlitteratur upp till 10 % av pbb per
termin

Integrationshandläggare

4 kap. 1-2 §
SoL
4 kap. 1 §
SoL

CSN hemutrustningslån undersöks innan
beslut fattas.

TELEFONI
H.53

Telefonikostnader Abonnemang och flyttning

Verksamhetschef

H.54

Mobiltelefon med betalkort upp till 10 % av
pbb

Verksamhetschef

H.55

SKULDER, AVBETALNING

H.56

Skulder upp till 50 % av pbb

Verksamhetschef

H.57

Skulder mellan 50 % upp till ett pbb

Förvaltningschef

H.58

Skulder över ett pbb

Arbetsutskott

H.59

Avbetalningsplan inom
Verksamhetschef
integrationsavdelningens verksamhet upp till
30 % av ett pbb
Avbetalningsplan inom
Förvaltningschef
integrationsavdelningens verksamhet över 30
% av pbb

H.60

4 kap. 1 §
SoL

4 kap. 2 §
SoL

RESOR OCH BIL
H.61

Umgängesresor Inom Sverige

H.62

H.64

Umgängesresor I övriga fall upp till 50 % av
pbb
Umgängesresor I övriga fall över 50 % av
pbb
Bilkostnader Arbetsresor

H.65

Bilkostnader Andra resor

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

H.66

Bilkostnader Mer än 50 % av pbb

Verksamhetschef

H.67

Skatt och försäkring (om beslut a eller b)

H.68

Bilreparation 10 % av pbb (om beslut a eller
b)
Bilreparation mer än 10 % av ppb

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Integrationshandläggare

H.63

H.69

Integrationshandläggare
Verksamhetschef
Arbetsutskott
4 kap. 1 §
SoL

JURIDIK
H.70
H.71
H.72
H.73
H.74

Kostnader vid skilsmässa, vårdnadstvist
m.m. - Ansökan till Tingsrätt
Kostnader vid skilsmässa, vårdnadstvist
m.m. - Resekostnader
Kostnader vid skilsmässa, vårdnadstvist
m.m. - Advokatkostnader

Integrationshandläggare
Integrationshandläggare
Verksamhetschef

Kostnader vid skilsmässa, vårdnadstvist
m.m. - Egenavgift, rättshjälpskostnad
Legitimation, pass vid behov.
Uppehållstillstånd

Verksamhetschef
Integrationshandläggare

4 kap. 1 §
SoL
Innan undersök ifall
hemförsäkring täcker
del av kostnaden.
4 kap. 1 §
SoL
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H.75
H.76

Beslut om att polisanmäla bedrägeri,
ekonomiskt bistånd upp till 10 % av pbb
Beslut om att polisanmäla bedrägeri,
ekonomiskt bistånd mer än 10 % av pbb

Verksamhetschef
Arbetsutskott

KLÄDBIDRAG
H.77

Extra klädbidrag upp till 2,3 % av pbb

H.78

Extra klädbidrag mer än 2,3 % av pbb

Integrationshandläggare
Verksamhetschef

4 kap. 2 §
SoL
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BILAGA 1
Kultur-och utbildningsnämnden

ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT
ENLIGT KUN – DELEGATIONSORDNING
Namn på delegat:

Datum:

Ärendenummer:

Beslut:

Skriftliga beslutsunderlag bifogas

………………………………………………..
Underskrift av delegat
Skickas till kvalitets- och nämndcontrollern månadsvis
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BILAGA 2

Besvärshänvisning för beslut som överklagas enligt reglerna i
13 kap kommunallagen (2017:725) - laglighetsprövning
Om ni vill överklaga ett beslut skriv till:
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg
Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange beslutets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om samt varför ni överklagar
beslutet.
Förvaltningsrätten eller kommunen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor
från den dag bevis om protokollets justering anslogs på kommunens anslagstavla,
annars kan överklagandet inte prövas. Anslagsbeviset finns på protokollets första sida.
Grunderna för en laglighetsprövning är:






Att beslutet inte tillkommit i laga ordning.
Att beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen.
Att det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter.
Att beslutet strider mot lag eller annan författning.

För fullständig information om hur ett beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse
eller nämnd överklagas hänvisas till bestämmelserna i 13 kap kommunallagen
(2017:725).
För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltningen,
tel 0322-61 60 00
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BILAGA 3

Överklagandehänvisning för beslut som överklagas enligt reglerna i
förvaltningslagen (2017:900)
Om ni vill överklaga ett beslut skriv till:
Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg
Överklagandet, ställt till Förvaltningsrätten i Göteborg
skall dock skickas till:
Alingsås kommun
Kultur- och utbildningsnämnden
441 81 Alingsås
Tala om i överklagandet vilket beslut ni överklagar, t ex genom att ange beslutets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför ni
överklagar beslutet och vilken ändring av beslutet ni begär. Bifoga de handlingar
som ni anser stöder er uppfattning.
Kultur- och utbildningsnämnden måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet annars kan överklagandet inte prövas.
Om ert överklagande har inkommit inom besvärstiden, kommer det att skickas
vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg om inte kultur- och utbildningsnämnden
efter omprövning beslutar att ändra beslutet på det sätt som ni har begärt.
För fullständig information om hur ett beslut från kommunstyrelse eller nämnd
överklagas hänvisas till förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen (1971:291).
För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, kultur- och utbildningsnämnden,
tel 0322-616 000.
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BILAGA 4

Besvärshänvisning för beslut som överklagas enligt reglerna i
Förvaltningslagen (2017:900) – Skolväsendets överklagandenämnd
Om ni vill överklaga ett beslut skriv till:
Skolväsendets överklagandenämnd
Box 23069
104 35 Stockholm
Överklagandet, ställt till Skolväsendets överklagandenämnd
skall dock skickas till:
Alingsås kommun
Kultur- och utbildningsnämnden
441 81 Alingsås
Tala om i överklagandet vilket beslut ni överklagar, t ex genom att ange beslutets
diarienummer eller i korthet vad beslutet handlar om. Tala också om varför ni
överklagar beslutet och vilken ändring av beslutet ni begär. Bifoga de handlingar
som ni anser stöder er uppfattning.
Kultur- och utbildningsnämnden måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den
dag ni fick del av beslutet annars kan överklagandet inte prövas.
Om ert överklagande har inkommit inom besvärstiden, kommer det att skickas
vidare till Skolväsendets överklagandenämnd om inte utbildningsnämnden efter
omprövning beslutar att ändra beslutet på det sätt som ni har begärt.
För fullständig information om hur ett beslut från kommunstyrelse eller nämnd
överklagas hänvisas till Förvaltningslagen (2017:900) och Förvaltningsprocesslagen
(1971:291).
För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltningen,
tel 0322-61 60 00.
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BILAGA 5

Besvärshänvisning för avslagsbeslut på utlämnande av allmän handling
Om ni vill överklaga ett beslut ska ni skriva till:
Kammarrätten i Göteborg
Box1531
401 50 Göteborg

Överklagandet, ställt till Kammarrätten i Göteborg
skall dock skickas till:
Alingsås kommun
Kultur- och utbildningsnämnden
441 81 Alingsås
Tala om i brevet vilket beslut ni överklagar, exempelvis genom att ange ärendets
diarienummer eller i korthet vad ärendet handlar om, samt varför ni överklagar beslutet.
Kommunen måste ha fått ert överklagande inom tre veckor från den dag ni fick beslutet.
Annars kan överklagande inte prövas.
Om ert överklagande har kommit in inom besvärstiden, kommer det att skickas vidare till
kammarrätten om inte kultur- och utbildningsnämnden efter omprövning beslutar att ändra
på beslutet som ni har begärt.
För ytterligare information kontakta Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltningen,
tel 0322-61 60 00.
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