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KULTUR. OCH UTBILDNINGSNAMNDEN
DATUM Onsdagen den 16 februari 2023, klockan 08.30 - 12.30

PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Dalslandsrummet

Ej tjänstgörande ersättare som auseratt delta i sammanträdet - var uänlig anmäl
dig till kultur- och utbildningsförualtningen, tfn 187 77, senast kl. O9,OO dagen
före sammanträdet,

MELLERUDS
KOMMUN

KALLELSE

2023-02-10

Ersättare
Ann-Christin Larsson
Frode Magnussen
Sture Bäcktröm
Liselott Hassel
Ann-Sofie Hermansson
Christine Andersson
Karolina Walentynowicz

Ledamöter
Harald Ericson, ordf,
Paula Törnqvist, 1:e vice ordf,
Christer Andersson
Ingrid Lindberg
Lars Nilsson, 2:e vice ordf,
Dalia Al-Mansour
Anna Sanengen

övriga
Anders Pettersson
Linda Eriksson
Lena Andersson
Camilla Berglöv-Hermansson
Linda Larsson

Kultur- och utbildningschef
Förvaltningssekreterare
Rektor Åsen och Åsebro skola, samt Åsebro förskola
Rektor Nordalsskolan
Rektor Ka rol i nerskola n och Kropperjä I ls förskola

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

(M)
(KD)
(KrM)
(sD)
(s)
(s)
(c)

. Sammanträdet öppnas

. Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

. Val av justerare - Christer Andersson (KIM)
Val av ersättare för justerare - Ingrid Lindberg (SD)

o Tidpunkt för protokollets justering - 17 februari 2023, klockan 10.00

Ärenden

Nr Rubrik Kommentar

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-277 6 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www. mel lerud.se

Sida
1

Fastställande av dagord ning Harald Ericson 3

2
Boksl utsd ia lo g 2022 och ta n ka r i nför fra mtiden Förualtningens Rektorer,

klockan 08,35-12.00
4

3
Interkommunal ersättning för pedagogisk omsorg
2023

Anders Pettersson, klockan
12.00

5

4
Sva r ti I I kom m u nstyrelsens a rbetsutskott gä I la nde
resultat för läsa, skriva, räkna - qarantin

Anders Pettersson, klockan
12,05

6

5

Sva r ti I I kom m u nstyrelsens a rbetsutskott gä I la nde
resultat för tryqqhet och studiero

Anders Pettersson, klockan
12.10

7



6
Sva r til I komm u nstyrelsens a rbetsutskott gä I lande
resultat för utförda nationella prov

Anders Pettersson, klockan
t2.r5

8

7
Aktuella frågor Anders Pettersson, klockan

t2.20
9

B

Delegeringsärenden Harald Ericson, klockan 12,25 10

Harald Ericson
Ordföranden

Linda Erikson
Förua ltn i ngssekreteraren

Kultur- och utbildningsförualtningen
Besöksadress: Storgatan t3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 O0 E-post: komrnunen@mellerud.se
Bankgiror 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud. se



METLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2023-02-t6

ARENDE 1

Fastställande av dagordning

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer dagordning enligt utskickad kallelse.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande redogör för utskickad kallelse.

J



MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2023-02-L6

Änrnoe z Dnr KUN 2022159

Bokslut 2022 och tankar inför framtiden

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna,

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att tidigare års överskott förs över till 2023 i enlighet
med Kulturbrukets arbetsordning,

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett årsboklut för år 2022. I rapporten
presenteras ekonomiskt utfall för perioden, investeringsuppföljning samt uppföljning av
nämndens må1.

Till bokslutsrapporten på nämndsnivå bifogas bokslutsrapport på enhetsnivå samt bilaga för
Skolverkets nationella må1.

Totalt gör Kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på cirka -534 tkr,

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansöker att Kulturbruket på Dal får medföra sig 2022 ärs
överskott till 2023.

Av Kultur- och utbildningsförvaltningens 7 nämndmål bedöms 4 uppnås helt och 3 delvis,

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse årsbokslut 2022, 2022-0I-3I, bilaga 1

Årsboksl ut 2022 f ör Ku ltur- och utbild ningsförva ltn i ngen, sepa rat bilaga
Årsbokslut 2022 Kultur- och utbildningsförvaltningen på enhetsnivå, separat bilaga
Årsbokslut 2022 Skolverkets nationella må1, separat bilaga

Beslutet skickas till

Diariet
Ekonomiavdelningen
Förvaltningsekonom Kultur- och utbildningsförualtningen
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MELLERUDS
KOMMUN

Kultur- och Utbildningsnämnden
Melleruds kommun

Handläggare:
Direktnummer:
Mejl:
Datum:
Dnr:

Liselott Vislander
0530-181 34
liselott. vislander(Emellerud. se

31 januari 2023
KUN 2022159

Tjänsteskrivelse - Ärsbokslut 2O22 Kultur- och
utbi ld n i ngsförva ltn i ngen
Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkän ner rappoften,
Nämnden ansöker om att 2022 trs överskott gällande Kulturbruket på Oat medförs till 2023 i

enlighet med Kulturbrukets arbetsordning.

Sammanfattning

Kultur- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett årsbokslut för år 2022. I rapporten
presenteras ekonomiskt utfall för perioden, investeringsuppföljning samt uppföljning av
nämndens må1.

Till bokslutsrapporten på nämndsnivå bilagas bokslutsrapport på enhetsnivå samt bilaga för
Skolverkets nationella må1.

Totalt gör Kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på cirka -534 tkr.

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansöker att Kulturbruket på Dal får medföra sig2022 trs
överskott till 2023,

Av Kultur och utbildningsförvaltningens 7 nämndmål bedöms 4 uppnås helt och 3 delvis.

Beslutsunderlag

Ärsbokslut 2022 för Kultur och utbildningsförualtningen.

Bilaga 1, Årsbokslut 2022 Kultur och utbildningsförvaltningen på enhetsnivå.

Bilaga2, Ärsboklut 2022 Skolverkets nationella må1.

Anders Pettersson
Förvaltningschef, Kultur och utbildningsförvaltningen

Liselott Vislander
Förualtningsekonom Kultur och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Diariet
Ekonomiavdelningen
Förvaltningsekonom Kultur och utbildningsförvaltningen

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-277 6 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www. mellerud.se



MELLERUDS KOMMUN

Ku ltur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-02-76

Änrnor g Dnr KUN 2o23l2r

Interkommunal ersättning för pedagogisk omsorg 2O23

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet

När en kommunal förskola, fritidshem, grund/sär- eller gymnasieskola tar emot barn/elever från
andra kommuner så har den mottagande kommunen rätt till ersättning från barnets/elevens
hemkommun. På samma sätt betalar Melleruds kommun ersättning när våra barn går i andra
kom mu ners omsorg/verksam het.

Beräkningen av den interkommunala ersättningen ska göras utifrån principen om offentliga
bidrag på lika villkor, och det regleras i skolförordningen hur de interkommunala ersättningarna
ska beräknas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-02-09, Interkommunala ersättningar pedagogisk omsorg 2023, bilaga 2

Sammanfattning av elevkostnader - interkommunala ersättningar pedagogisk omsorg 2023,
separat bilaga

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
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MELLERUDS
KOMMUN

Kultur- och Utbildningsnämnden
Melleruds kommun

Handläggare:
Direktnummer:
Mejl:

Datum:
Dnr:

Liselott Vislander
0530-181 34
liselott.vi llerud.se
8 februari 2023
KUN 2022/21

Tjänsteskrivelse - Interkommunala ersättningar årskostnad
pedagogisk omsorg Melleruds kommun 2023

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden besl utar enligt förvaltningens förslag,

Sammanfattning

När en kommunal förskola, fritidshem, grund/sär eller gymnasieskola tar emot barn/elever från
andra kommuner så har den mottagande kommunen rätt till ersättning från barnets/elevens
hemkommun. På samma sätt betalar Melleruds kommun ersättning när våra barn går i andra
kommu ners omsorg/verksamhet.

Beräkningen av den interkommunala ersättningen ska göras utifrån principen om offentliga
bidrag på lika villkor, och det regleras i skolförordningen hur de interkommunala ersättningarna
ska beräknas.

Detta innebär att ersättningen ska motsvara kommunens egen budgeterade nettokostnad för
respektive verksamhet, och den ska årligen uppdateras och följa den budget som gäller för
respektive verksamhet.
Fasta kostnader så som ex hyra, kostnader som personal räknas och kostnaden beräknas per

elev. Om elevtalen skiljer sig mellan åren kan detta få betydelse för kostnaden,

I sammanställningen, bilaga 1 redovisas hur beräkningen ser ut.

Förslag till beslut:

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats : www.mellerud.se

Enskild pedagogisk omsorg Ärsbelopp, kr
per barn

Månadsbelopp, kr
oer barn

1-5 år 91 841 7 653
1-5 år delad olacerinq med förskola 45920 3 827
Föräldraledisa arbetslösa 41 891 3 491
6-9 ärl F-3 35 996 3 000

10-12 ärt At<+-a tr 447 954
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MELLERUDS
KOMMUN

Beslutsunderlag

Bilaga 1-Sammanfattning av elevkostnader - interkommunala ersättningar pedagogisk omsorg
2023.

Liselott Vislander
Förvaltningsekonom Kultur och utbildningsförualtningen

Beslutet skickas till
Diariet
Ekonomiavdelningen
Förualtningsekonom Kultur och utbildningsförualtningen

Kultur- och utbildningsförualtningen
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



MEttERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-02-16

Änrruor + Dnr KUN 2023122

Svar till kommunstyrelsens arbetsutskott gällande resultat för läsa,
skriva, räkna - garantin

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att vidaresända materialet från uppföljningen av
nämndens mål till kommunstyrelsens arbetsutskott. Men anser att flera av nämndens enheter är
mycket små varpå variationer i enskilda elevers förutsättningar att tillgodogöra sig underuisning
tenderar att få stort utslag i denna redovisning. Materialet finner sitt främsta syfte i nämndens
uppföljning av förvaltningens verkamhet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 februari 2023 $ 20 punK 6a att ge Kultur-
och utbildningsnämnden i uppgift att ta fram faktauppgifter till komplement till genomförd
utredning av skolorganisationen i Melleruds kommun rörande aktuellt resultat för Äsens skola
för "Läsa, Skriva, Räknagarantin".

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-02-09, Läsa, skriva, räkna - garantin, bilaga 3

Beslutet skickas till

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

6
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Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse - Läsa, skriva, räkna - garantin

Förslag till beslut i Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att vidaresända materialet från uppföljningen av
nämndens mål till kommunstyrelsens arbetsutskott. Men anser att flera av nämndens enheter är
mycket små varpå variationer i enskilda elevers förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning
tenderar att få stort utslag i denna redovisning. Materialet finner sitt främsta syfte i nämndens
uppföljning av förvaltningens verkamhet.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 februari 2023 5 20 p 6a att ge Kultur- och
utbildningsnämnden i uppgift att ta fram faktauppgifter till komplement till genomförd utredning
av skolorganisationen i Melleruds kommun rörande aktuellt resultat för Åsens skola för "Läsa,

Skriva, Räknagarantin",

Sammanfattning

Inför 2020 införde Kultur- och utbildningsnämnden nämndmålet'Alla elever som lämnar årskurs
1 ska kunna läsa, skriva och räkna." Förvaltningen har valt att följa upp denna målsättning med

hjälp av Skolverkets uppföljningsmallar i respektive delområde och redovisa andelen elever som

klarar alla delmoment i uppföljningen.

MELLERUDS
KOMMUN

Hela kommunen

Fagerlidsskolan

Karolinerskolan

Nordalsskolan

Åsebroskola

Äsens skola

Hela kommunen

Fagerlidsskolan

Karolinerskolan

Nordalsskolan

Åsebroskola

Åsens skola

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2023-02-09 KUN 2023122

76,3yo

72,4o/o

87,5o/o

8r,3%

77,8%

54,6%

7O,7o/o

72,4o/o

87,5%

65,7%

88,9%

36,4o/o

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
s502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Skriva

75,0yo

62,t%

88,0%

63,6%

LOO,0%

LOO,0%

73,Lo/o

62,to/o

88,0%

63,6%

83,3%

700,0%

86,7yo

8r,9yo

LOO,0%

80,oyo

94,4yo

60,o%

87,8%

87,8%

LOO,O%

83,3%o

94,4yo

60,0o/o

Postadress
Melleruds kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

2022 202L 2020
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MELLERUDS
KOMMUN

Räkna

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2023-02-09 KUN 2023/22

Sida

2 (2)

Hela kommunen

Fagerlidsskolan

Karolinerskolan

Nordalsskolan

Äsebroskola

Åsens skola

Anders Pettersson
Förvaltningschef

75,0%

62,Lo/o

92,O%

63,6%

9t,7%
roo,o%

88,7%

90,5%

100,o%

76,7yo

100,o%

60,o%

76,O%

75,0%

8L,3%

8L,3%

88p%

45,5%



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-02-t6

Änenor s Dnr KUN 2023123

Svar till kommunstyrelsens arbetsutskott gällande resultat för
trygghet och studiero

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att vidaresända materialet från genomförda enkäter,

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 februari 2023 $ 20 punK 6b att ge Kultur-
och utbildningsnämnden i uppgift att ta fram faktauppgifter till komplement till genomförd
utredning av skolorganisationen i Melleruds kommun gällande en aktuell undersökning av dess
(Äsensskola) resultat rörande "trygghet och studiero",

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-02-09, Trygghet och studiero, bilaga 4

Beslutet skickas till

Komm unstyrelsens arbetsutskott

7
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Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse - Trygghet och studiero

Förslag till beslut i Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att vidaresända materialet från genomförda enkäter.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 februari 2023 5 20 p 68 att ge Kultur- och

utbildningsnämnden i uppgift att ta fram faktauppgifter till komplement till genomförd utredning
av skolorganisationen i Melleruds kommun gällande en aktuell undersökning av dess (Äsens

skola) resultat rörande trygghet och studiero",

Sammanfattning

Kultur- och utbildningsnämnden i Melleruds kommun genomför elevenkäter vaftannat år, Elever

i grundskolan årskurs 3 till 9, gymnasiet och vuxenstuderande erbjuds att delta i

undersökningen. Den senaste enkäten genomfördes som ett elektroniskt formulär under
tidsperioden 26 april 2022tll och med 13 maj 2022.I dessa enkäter ges eleverna möjlighet att
ge sin syn på trygghet och studiero i skolan,

Elevenkäten är en viktig del av det systematiska kvalitetsarbete som ständigt pågår inom
Kultur- och utbildningsnämndens verkamhetsområde, Nämnden använder resultaten
jämförande och över tid.

Enkäten ger eleverna möjlighet att påverka, ta ansvar och vara delaKiga i sin vardag.

Resultat

I enkäten uppmanas eleverna att ange ett värde mellan 1 och 6 på varje fråga som är ett
påstående, 1 är ett värde på att eleven inte känner igen sig i påståendet. 6 indikerar att eleven
känner igen sig i påståendet.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2023-02-09 KUN 2023123

Sida

L (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

5.9 5.5Faqerlidsskolan 5,9

Äsens skola 5 4,9 5,39

Äsebro 4,6 5 5,47

Karolinerskolan 5.1 5,2 5.01

5 4.9 4.82Nordalsskolan

Påstående
Undersöknin

Jag trivs i skolan
2018 2020 2022
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MELLERUDS
KOMMUN

Anders Pettersson

Förualtningschef

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2023-02-09 KUN 2023/23

Sida
2 (2)

5r9 5r9 5r6Faqerlidsskolan

Äsens skola 4,8 511 5,64

Äsebro 4,8 5r6 5,66

Karolinerskolan 5r3 5r3 5,16

5,2 4,8 4,85Nordalsskolan

Påstående
Undersökni

Jag känner mig trygg i
skolan

2018 2020 2022r



MELLERUDS KOMMUN

Kultu r- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-02-16

ARENDE 6 Dnr KUN 2023124

Svar till kommunstyrelsens arbetsutskott gällande resultat för utförda
nationella prov

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens arbetsutskott meddela att
det inte är möjligt att ge ett svar på enligt de förutsättningar som angivits.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 februari 2023 $ 20 punkt 6C att ge Kultur-
och utbildningsnämnden i uppgift att ta fram faktauppgifter till komplement till genomförd
utredning av skolorganisationen i Melleruds kommun rörande resultat från utförda centrala prov
för jämförelse med kommunen övriga skolor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-02-09, Resultat nationella prov, bilaga 5

Beslutet skickas till

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

8
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Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse - Resultat nationella prov

Förslag till beslut i Kultur och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att till kommunstyrelsens arbetsutskott meddela att
det inte är möjligt att ge ett svar på enligt de förutsättningar som angivits.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 februari 2023 5 20 p 6C att ge Kultur- och

utbildningsnämnden i uppgift att ta fram faktauppgifter till komplement till genomförd utredning
av skolorganisationen i Melleruds kommun rörande resultat från utförda centrala prov för
jämförelse med kommunen övriga skolor.

Sammanfattning

Under 2020 och 2021 genomfördes inga nationella prov med anledning av pågående pandemi.

De enskilda resultaten från genomförda prov redovisas till Skolverket elektroniskt för
publicering. Skolverket väljer dock att inte publicera resultat i sorteringsgrupper med färre än
10 elever. Under många år har grupperna som genomfört nationella prov på Åsens skola varit
färre än 10 elever varpå en jämförelse mellan resultaten på Äsens skola och övriga kommuner
inte är möjlig.

Anders Pettersson

Förvaltningschef

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2023-02-09 KUN 2023124

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
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Anders Pettersson

Harald Ericson

ARENDE 7

Aktuella frågor

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förualtningschefen rappofterar

Nästa utskott

9



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-02-16

ÄnrnoE g

Delegeringsärenden

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

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

Beslutsunderlag

Delegationslista Melleruds södra, januari 2023,

Delegationslista Rådaskolan, januari 2023.

Ouanstående handlingar finns att läsa i kultur- och utbildningsnämndens teamsgrupp.
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