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MELLERUDS
KOMMUN

KALLELSE

2020-09-09

Ersättare
Vakant
MauriSimson
Patrik Tellander
Marie Uhrbom
Anders Andersson
Gittan Andersson
Liselott Hassel

(c)
(KD)
(M)
(KrM)
(s)
(s)
(SD)

(c)
(L)
(M)
(MP)
(s)
(s)
(SD)

Ledamöter
Anna Sanengen
Ann-Christin Larsson
Ludwig Mossberg
Carina Walterlin
Marianne Sand-Wallin
Anwar Rasul
Ulf Rexetjord

övriga
Anders Pettersson
Linda Eriksson
Gunnar Karlsson
Liselott Vislander

Ärenden

Nr Rubrik

Kultur- och utbildningschef
Förvaltningssekreterare
Skolsamordnare
Förvaltningsekonom

Kommentar Sida

KULTUR- OCH UTBILDNINGS NDEN
DATUM Onsdagen den 16 september 2020, klockan 08:30-12:30

PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Dalslandsrummet

Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl
dig till kultur- och utbildningsförualtningen, tfn 787 77, senast
kl. o9.oo före sammanträdet

1 Val av justerare:
Val av ersättare:
Justerinqsdaq:

Ludwig Mossberg
Ann-Christin Larsson
2020-09-18

2
Fastställande av dagord ning Anna Sanengen 3

3
Resultat av enkät för grundskolan, vuxenskolan och
qymnasiet 2020

Gunnar Karlsson, klockan
0B:35

4

4
Uppföljning av nämndens internkontroll 2020 Gunnar Karlsson 5

5.
Delårsbokslut 2020 och prognos 2, 2020 Liselott Vislander, klockan

09:10
6

6.
Kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter
2027

Liselott Vislander 7

7
Måldialog 2021 Anders Pettersson B

B

Skolfonder 2020 Anna Sanengen 9

9
Aweckling av modul på Lundens förskola Anders Pettersson 10

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 73,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kOmmunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-277 6 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud'se



frII
ra

at-
-lalt
lr

MELLERUDS
KOMMUN

10.
Informationsärenden Anders Pettersson 11

11.
Delegeringsärenden Anna Sanengen L2

Ordföranden

Förva ltn ingssekretera ren

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: Www.mellerud.se
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbild ningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-t6

ARENDE 2

Fastställande av dagordning

Kultur- och utbildnin gsförualtnin gens förslag til I beslut

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer dagordning enligt utskickad kallelse.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande redogör för utskickad kallelse.
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2020-09-L6

ARENDE 3

Resultat av enkät för grundskolan, vuxenskolan och gymnasaet2020

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Under maj månad genomfördes en enkätundersökning på Melleruds grundskolor, vuxenskola
och gymnasium. Enkäten genomförs vartannat år. Enkätresultaten har utvärderats och ligger
till grund för fortsatt utveckling av verksamheterna

Skolsamordnaren redogör för resultat av årets enkät.

Beslutsunderlag

Resultat av elevenkät, separat bilaga.

Beslutet skickas till
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförualtningen
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-16

ARENDE 4 Dnr KUN 202016

Uppföljning av nämndens internkontroll 2O2O

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden god känner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med

övergripande må1, fastställda planer, reglementen och andra styrdokument, med bibehållet
förtroende. Arbetet berör alla, politiker som anställd.

En fungerande intern kontroll leder till att fel och brister som kan komma att skapa allvarliga
konsekvenser i framtiden förebyggs och förhoppningsvis upptäcks tidigt. En intern kontroll ska

vara en naturlig del av det dagliga arbetet.

Nämnden ska tre gånger per år, i samband med att första prognos redovisas till fullmäktige, i

samband med delårsbokslut och årsbokslut, upprättande rapportera resultatet från
uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till styrelsen. Rapporteringen ska

samtidigt ske till kommunens revisorer.

Förvaltningschefen redogör för uppföljning av intern kontrollplan för 2020.

Beslutsunderlag

U ppfölj n ing av nä m ndens i ntern kont roll 2020, sepa rat bi laga

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen
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MELLERUDS KOMMUN

Kultu r- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-16

Dnr KUN 2020|LIBÄRrror s

Delårsbokslut 2O2O och prognos 2, 2O2O

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Delårsbokslutet från januari till och med juli 2020 är klart. Förvaltningsekonomen redovisar
delårsbokslutet och prognos 2.

Beslutsunderlag

Delårsbokslut 2020 och prognos 2, 2020, separat bilaga

Beslutet skickas till
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförualtningen
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MELLERUDS KOMMUN

Ku ltur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2024-09-L6

ARENDE 6

Kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter 2O2L

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens förslag på kultur-och
utbildningsnämndens taxor och avgifter 2021,

Sammanfattning av ärendet

Varje år ska kultur- och utbildningsnämnden föreslå om taxor och avgifter inom kultur- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde till kommunfullmäktige. Beslut om taxor och avgifter
för 2021kommer att fattas av kommunfullmäktige i november.

Förvaltningschefen redogör för förslag på kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter
för 202L.

Beslutsunderlag

Förslag på taxor och avgifter 2021, separat bilaga

Beslutet skickas till
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförualtningen.
Kom m u nstyrelsekontoret
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-t6

ARENDE 7

Måldialog 2O2l

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om nämndmål för 2021

Sammanfattning av ärendet

Alla nämnder i Melleruds kommun tar fram mål utifrån kommunens nya vision med mål samt
fullmäktiges må|. fullmäktige beslutar om nämndens budgetramar och nämnden anpassar
därefter målen så de ryms inom tilldelade budgetramar.

Nämndmålen redovisas vid budgetdialog i september och vid fullmäktiges novembermöte året
innan budgetåret, kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen

som ska vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje
uppföljningstillfälle under å ret.

Kultur- och utbildningsnämnden diskuterar mål för 2021.

Beslutsunderlag

Kommunens vision och nämndmål för kultur- och utbildningsnämnden 202I, separat bilaga.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen
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MELLERUDS KOMMUN

Ku ltur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-16

ARENDE 8 Dnr KUN 2020155

Skolfonder 2O2O

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt fondgruppens förslag på fördelning av
skolfonder 2020.

Sammanfattning av ärendet

Varje år delas medel ur skolfonderna ut. Tidsplan och regler för ansökan om aktuella fonder
beslutades på kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-06-08.

Nämndens ordförande redogör för förslag på fordelning av skolfonder 2020.

Beslutsunderlag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-06-08, S 56

Beslutet skickas till
Samtliga sökande ur fonderna.
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MELLERUDS KOMMUN

Kultu r- och utbild ningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09- 16

Änenoe g Dnr KUN Z020|IL9

Aweckling av modul på Lundens förskola

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att skjuta fram förslaget att aweckla en av Lundens
förskolemoduler. Frågan tas upp på nytt under hösten202L.

Sammanfattning av ärendet

Ett av Kultur- och utbildningsnämndens förslag för att rymma verksamheten inom budgetramen
202Lvar att aweckla en av Lundens forskolemoduler. Denna åtgard skulle motsvara en
besparing på 300 tkr efter en awecklingskostnad på a00 tkr avräknats.

Förvaltningens barnprognos som redovisades på nämndens möte den 20 januari 2020 visade
barnomsorgsbehovet i Mellerud kommer att minska under de närmsta fem åren. En viss
osäkerhet fanns dock för 202L då omsorgsbehovet prognostiserades motsvara antalet platser
med liten marginal,

Efter sommaren har prognosen förändrats. Barnomsorgsbehovet har ökat i centraloften genom
inflyttning och förflyttning inom kommunen. I Dals-Rostock och Åsensbruk har behovet av
barnomsorg minskat. Förvaltningen har inför hösten anpassat verksamheten med aweckling av
en avdelning i Dals-Rostock. Detta ger en helårseffekt 2021pä cirka L,7 mkr i minskade
personalkostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - aweckling av förskolemodul, 2020-09-07, bilaga 1.
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Kultur och Utbildningsnämnden
Melleruds kommun

Handläggare:
Direktnummer:
Mail:
Datum:
Dnr:

Anders Pettersson
0530-181 16

anders. pettersson@mellerud.se
7 september 2020
KUN 2020/119

Tjänsteskrivelse - Aweckling av förskolemodul

Förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att skjuta fram förslaget att aweckla en av Lundens

förskolemoduler. Frågan tas upp på nytt under hösten 2027.

Sammanfattning

Ett av Kultur- och utbildningsnämndens förslag för att rymma verksamheten inom budgetramen
202Ivar att aweckla en av Lundens förskolemoduler. Denna åtgard skulle motsvara en

besparing på 300 tkr efter en awecklingskostnad på a00 tkr avräknats.

Förvaltningens barnprognos som redovisades på nämndens möte den 20 januari 2020 visade
barnomsorgsbehovet i Mellerud kommer att minska under de närmsta fem åren. En viss

osäkerhet fanns dock för 202L då omsorgsbehovet prognostiserades motsvara antalet platser
med liten marginal.

Efter sommaren har prognosen förändrats. Barnomsorgsbehovet har ökat i centraloften genom

inflyttning och förflyttning inom kommunen. I Dals-Rostock och Äsensbruk har behovet av
barnomsorg minskat. Förvaltningen har inför hösten anpassat verksamheten med aweckling av
en avdelning i Dals-Rostock. Detta ger en helårseffekt 202L på cirka 7,7 mkr i minskade
personalkostnader.

Beslutsunderlag

Redovisning av barnomsorgsprognoser- KUN 200120 och KUN 200916
SCB:s redovisning av befolkningsutvecklingen [ianuari och september 2020)

Anders Pettersson
Förvaltningschef, Kultur och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till

Diariet

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 73,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-09-16

Anders Pettersson

Anna Sanengen

ÄRenoe ro

Informationsärenden

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden god känner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förva ltn i ngschefen ra pportera r

Samverkan bästa skola

Nästa utskott
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MELLERUDS KOMMUN

Kultu r- och utbi ld n ingsfrirvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-09-16

ARENDE 11

Delegeringsärenden

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden har överlåUt viss beslutanderätt till nämndens ordförande,
förualtningschefen och rektorerna. Beslutanderätten finns reglerad i kultur- och
utbildningsnämndens delegeringsordning. De beslut som tagits med stöd av delegeringsreglerna
redovisas varje månad till nämnden.

Anmälan av delegationsbeslut

Kulturenheten (augusti) 5s

Anmälan av delegationsbeslut

Undertecknad har med stöd av KUN-nämndens delegeringsordning 20L2-04-18 $ 46 och
delgeringsregler för Melleruds kommun KF 2011-05-25 S 44 beslutat i nedan förtecknade
ärenden.
Enhet: Kulturenheten Period: Augusti 2O2O

Delegat: Clas-Göran Janson

Dnr - enh Datum Ärendebeskrivnins och beslut
20-10 20200825 Andrad tiänst 50o/o JB 200810-TV
20-Lt 20200825 Tidsbegränsad enl. skollagen 50o/o AH

200810-210615
20-t2 20200825 Allm. visstidsanställning 50o/o GBG

200810-21061 5
20-L3 20200825 Allm. visstidsanställning 20olo OD

200817-210609
20-t4 20200902 Tidsbegränsad enl.skollagen 2oo/o SA

200877-207218
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