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KULTUR. OCH UTBILDNINGSNAMNDEN
DATUM Måndagen den 6 april 2020, klockan 08.30-12.00

PLATS Kommunkontore! sammanträdesrum Dalslandsrummet

Ej t1änstgörande ercättare som auser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl
dig till kultur- och utbildningsförualtningen, tfn 187 77, senast
kl, O9,OO dasen före sammanträdet,
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2020-04-06

ARENDE 2

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.
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MELLERUDS KOMMUN

Ku ltu r- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04-06

ARENDE 3 Dnr KUN 2020132

Delegationsbeslut - Stängning av Stinsens ungdomsverksamhet

Kultur- och utbildni ngsförva ltni ngens försla g til I besl ut

Kultur- och utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Kommunen följer de råd som folkhälsomyndigheten ger ut och uppdaterar fortlöpande gällande
coronaviruset (COVID- 19).

Stinsens ungdomshus besöks av ungdomar som går i skola eller bor i andra kommuner. Detta
medför en risk för smittspridning vilket kan påverka våra skolor i kommunen.

Från och med den 16 mars 2020 stänger Stinsens ungdomshus ned sin fritidsverksamhet
tillsvidare i awaktan på nytt beslut.

Beslutet gäller tills vidare i awaktan på beslut i Kultur- och utbildningsnämnden.

Information om verksamhet på ungdomshuset Stinsen ges på kommunen hemsida och via
sociala medier.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut - Stängning av Stinsens ungdomsverksamhet, bilaga I

Beslutet skickas till
Rektor Dahlstiernska gymnasiet
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Delegationsbeslut - Stängning av Stinsens ungdomsverksamhet
Bakgrund

Kommunen följer de råd som folkhälsomyndigheten ger ut och uppdaterar fortlöpande gällande
coronaviruset (COVID-19).

Stinsens ungdomshus besök av ungdomar som går i skola eller bor i andra kommuner. Detta
medför en risk för smittspridning vilket kan påverka våra skolor i kommunen.

Beslut

Från och med den 16 mars 2020 stänger Stinsens ungdomshus ned sin fritidsverksamhet
tillsvidare iawaktan på nytt beslut,

Beslutet gäller tills vidare i awaktan på beslut i Kultur och utbildningsnämnden.

Information om verksamhet på ungdomshuset Stinsen ges på kommunen hemsida och via
socialmedier.

Handläggare:
Direktnummer:
Mail:
Datum:
Dnr:
Ext Dnr

Anders Pettersson
Förualtningschef
Kultur och utbildningsförvaltningen
Melleruds kommun

Anders Pettersson
0530-181 16
a nders. pettersson@ mel lerud.se
L7 mars2020
KUN 2020/32

Anna Sanengen
Ordförande
Kultur och utbildningsnämnden
Melleruds kommun

Information om överklagande

Kommunens beslut om att inte lämna ut allmän handling kan överklagas skriftligt
till Kammarrätten i Göteborg.

överklagandet ska skickas till Melleruds kommun , 464 80 MELLERUD inom tre veckor från
det att ni fått del av beslutet. överklagande som kommer senare än tre
veckor kan inte prövas.

I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet
som ni begär. Ni bör också ange varför ni anser att beslutet ska ändras.

Kommunen kan ompröva sitt beslut efter att er skrivelse kommit in, men om så

inte sker, sänds er skrivelse vidare till Kammarrätten.

Kultur- och utbildningsförualtningen
Besöksadress: Storgatan t3, 464 80 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

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-06

ARENDE 4 Dnr KUN 2020133

Delegationsbeslut - Tillfällig stängning av offentliga evenemang -
Kulturbruket på Dal samt kommunbiblioteket

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av Covid-19 vidtas följande förebyggande åtgärder:

1. Kulturbruket på Oal pausar alla offentliga evenemang till och med april 2020.

2. Kommunbiblioteket i Mellerud pausar alla offentliga evenemang till och med april 2020.

Beslutet är fattat med stöd av kultur- och utbildningsnämndens delegeringsordning, antagen
2015-08-26, $ 75, punkt 0:01 (Kommunallagen/Brådskande ärenden).

Detta beslut är taget efter Folkhälsomyndighetens rekommendation att riskbedöma
genomföranden av evenemang och sammankomster samt att därefter genomföra
riskreducerande åtgärder. Beslutet är taget i samråd med kommunens interna
samordningsgrupp och ordföranden för Kulturbruket på Dals styrelse.

Beslutet gäller tills vidare i awaktan på beslut i Kultur- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut - Tillfällig stängning av offentliga evenemang - Kulturbruket på Dal samt
kommunbiblioteket, bilaga 2

Beslutet skickas till
Rektor/en hetschef Kultu rskola n och bi bl ioteket
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Delegationsbeslut

KL kap.6 $ 33

Handläggare: Anders Pettersson
Datum: 2020-03-18
Dnr: KUN 2020133

Ärendemening

Tillfällig stängning av offentliga evenemang - Kulturbruket på Dal samt kommunbiblioteket,
Mellerud,

Beslut

Med anledning av Covid-19 vidtas följande förebyggande åtgärder:

1. Kulturbruket på Dal pausar alla offentliga evenemang tom april 2020.

2. Kommunbiblioteket i Mellerud pausar alla offentliga evenemang tom april 2020.

Beslutet är fattat med stöd av kultur- och utbildningsnämndens delegeringsordning, antagen
2015-08-26, $ 75, punkt 0:01 (Kommunallagen/Brådskande ärenden).

Sammanfattning av ärendet

Detta beslut är taget efter Folkhälsomyndighetens rekommendation att riskbedöma
genomföranden av evenemang och sammankomster samt att därefter genomföra
riskreducerande åtgärder. Beslutet är taget i samråd med kommunens interna
samordningsgrupp och ordföranden för Kulturbruket på Oals styrelse.

2020-03-18
Anders Pettersson
Kultur- och utbildningschef

Anna Sanengen
Ordf. Kultur- och utbildningsnämnden

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



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbi ld ningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04-o6

Äneruoe s Dnr KUN 2020135

Delegationsbeslut - Elever undantagna från fjärrunderuisning

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Kommunen har följt folkhälsomyndighetens rekommendation om att införa distansunderuisning
på Dahlstiernska gymnasiet och vuxenutbildningen i Mellerud.

På WS programmet är det svårt för eleven att tillgodogöra sig de praktiska momenten i

utbildningen genom distans eller fjärrundervisning.

En mindre grupp elever på Dahlstiernska gymnasiet och SFI har stora svårigheter med att
tillgodogöra sig utbildningen genom distans/fjärrundervisning,

Beslut att undanta elever på WS programmet Dahlstiernska gymnasiet med de praktiska
moment i utbildningen som inte går att ersätta med distans/fjärrundervisning,

Beslut att undanta en mindre grupp SFI elever som inte klarar att tillgodogöra sig den
underuisning som ges som distans/fjärrundervisning.

Beslut att undanta enstaka elever på gymnasiets övriga yrkesprogram som inte klarar att
tillgodogöra sig den underuisning som ges som distans/fjärrundervisning,

Beslutet gäller tills vidare i awaktan på beslut i Kultur- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut - Elever undantagna från fjärrundervisning, bilaga 3

Beslutet skickas till
Rektor Dahlstiernska gymnasiet

6
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Delegationsbeslut - E|ever undantagna från fjärrundervisning
Bakgrund

Kommunen har följt folkhälsomyndighetens rekommendation om att införa distansundervisning
på Dahlstiernska gymnasiet och vuxenutbildningen i Mellerud.

På WS programmet är det svårt för eleven att tillgodogöra sig de praktiska momenten i

utbildningen genom distans eller fjärrundervisning.

En mindre grupp elever på Dahlstiernska gymnasiet och SFI har stora svårigheter med att
tillgodogöra sig utbildningen genom distans/fjärrundervisning.

Beslut
Undanta elever på WS programmet Dahlstiernska gymnasiet med de praktiska moment i

utbildningen som inte går att ersätta med distans/fjärrundervisning.

Undanta en mindre grupp SFI elever som inte klarar att tillgodogöra sig den undervisning som
ges som distans/fjärrundervisning.

Undanta enstaka elever på gymnasiets övriga yrkesprogram som inte klarar att tillgodogöra sig
den undervisning som ges som distans/tjärrunderuisning.

Beslutet gäller tills vidare i awaktan på beslut i Kultur och utbildningsnämnden.

Handläggare:
Direktnummer:
Mail:
Datum:
Dnr:
Ext Dnr

Anders Pettersson
Förualtningschef
Kultur och utbildningsförvaltningen
Melleruds kommun

Anders Pettersson
0530-181 16

a nders. pettersson@ mel lerud,se
24 mars2020
KUN 2020/35

Anna Sanengen
Ordförande
Kultur och utbildningsnämnden
Melleruds kommun

Information om överklagande

Kommunens beslut om att inte lämna ut allmän handling kan överklagas skriftligt
till Kammarrätten i Göteborg. överklagandet ska skickas till Melleruds kommun, 464 BO

MELLERUD inom tre veckor från det att ni fått del av beslutet. Överklagande som kommer
senare än tre veckor kan inte prövas. I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas och
den ändring av beslutet som ni begär. Ni bör ockå ange varför ni anser att beslutet ska ändras,
Kommunen kan ompröva sitt beslut efter att er skrivelse kommit in, men om så
inte sker, sänds er skrivelse vidare till Kammarrätten.

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



MELLERUDS KOMMUN

Ku ltur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-04-06

ARENDE 6 Dnr KUN 2020131

Delegationsbeslut - l5-timmars omsorg

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Kommunen följer de råd som folkhälsomyndigheten ger ut och uppdaterar fortlöpande gällande
coronaviruset (COVID-19),

Flera personer i personalen på våra förskolor är sjukskrivna och vistas inte på arbetsplatsen för
att minska risken för spridning av Coronaviruset. Detta påverkar forskolornas möjlighet att
bedriva en god verksamhet.

Från och med den 16 mars 2020 erbjuds inte 15-timmars omsorg till barn med vårdnadshavare
som är föräldralediga eller arbetslösa.

Beslutet gäller tills vidare i awaktan på beslut i Kultur- och utbildningsnämnden.

Information om beslutet lämnas till vårdnadshavare via kommunens hemsida och via förskolan
administrationssystem TYRA.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut - 1S-timmars omsorg, bilaga 4

Beslutet skickas till
Rektorer inom förskoleverksamheten

7
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Delegationsbeslut - 1S-timmars omsorg
Bakgrund

Kommunen följer de råd som folkhälsomyndigheten ger ut och uppdaterar fortlöpande gällande
coronaviruset (COVID-19).

Flera personer i personalen på våra forskolor är sjukskrivna och vistas inte på arbetsplatsen för
att minska risken för spridning av Coronaviruset. Detta påverkar förskolornas möjlighet att
bedriva en god verksamhet.

Beslut

Från och med den 16 mars 2020 erbjuds inte lS-timmars omsorg till barn med vårdnadshavare
som är föräldralediga eller arbetslösa,

Beslutet gäller tills vidare i awaktan på beslut i Kultur och utbildningsnämnden.

Information om beslutet lämnas till vårdnadshavare via kommunens hemsida och via förskolan
ad m i n istrationssystem TYRA

Handläggare:
Direktnummer:
Mail:
Datum:
Dnr:
Ext Dnr

Anders Pettersson
Förualtningschef
Kultur och utbildningsförvaltningen
Melleruds kommun

Anders Pettersson
0s30-181 16
anders. pettersson@mellerud,se
77 mars2020
KUN 2020/31

Anna Sanengen
Ordförande
Kultur och utbildningsnämnden
Melleruds kommun

Information om överklagande

Kommunens beslut om att inte lämna ut allmän handling kan överklagas skriftligt
till Kammarrätten i Göteborg.

Överklagandet ska skickas till Melleruds kommun | 464 80 MELLERUD inom tre veckor från
det att ni fått del av beslutet. Överklagande som kommer senare än tre
veckor kan inte prövas.

I skrivelsen ska ni ange vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet
som ni begär. Ni bör också ange vaför ni anser att beslutet ska ändras,

Kommunen kan ompröva sitt beslut efter att er skrivelse kommit in, men om så
inte sker, sänds er skrivelse vidare till Kammarrätten.

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,4& 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-148B Webbplats: www.mellerud.se



MELLERUDS KOMMUN

Kultu r- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-o4-06

Änrnor z Dnr KUN 20l9lL4B

Uppdaterat Bokslut 2019

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsförvaltningens bokslut för 2019 är under upprättande och visar på ett
underskott.

Förvaltningschefen redogör för uppdaterat bokslut 2019.

Beslutet skickas till
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförualtningen.

8



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsforvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-06

ÄneNor s

Pedagogisk omsorg i Melleruds kommun

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta kommunens verksamhet pedagogisk
omsorg senast den 31 augusti 2020.

Sammanfattning av ärendet

Vårdnadshavare har idag möjlighet att välja dagbarnvårdare som pedagogisk omsorg för barn
åldern 1 till 5 år, Melleruds kommun har två aktiva dagbarnvårdare och 7 barn får sin omsorg
tillgodosedd via denna verksamhetsform. Merparten av dessa 7 barn övergår till
förskoleverkamhet i samband med höstterminsstarten 2020.

Den pedagogiska omsorgen i Mellerud baseras på 2 aktiva dagbarnvårdare vilket måste sägas
utgöra en allt för liten grupp for att uppnå önskad grad av dynamik inom verksamheten och
planeringsunderlag för framtida verksamhet. Det är bland annat vid sjukdom och ledigheter
som denna brist blir särskilt tydlig. Kommunen har utan framgång vid upprepade tillfällen
försökt att rekrytera fler dagbarnvårdare.

Vårdnadshavare har möjlighet att välja omsorgsform. Andelen vårdnadshavare som anmäler
dagbarnvårdare som första hands val för omsorg har under tid minskar stadigt.

Vid en samlad bedömning föreslår förvaltningen att verksamhetsformen avslutas i och med
inträdet i höstterminen 2020. Förualtningen har som ambition att erbjuda personal annan
anställning inom förvaltningen. De barn som omfattas av verksamheten kommer att beredas
annan omsorgsform i samråd med vårdnadshavare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse - Pedagogisk omsorg, bilaga 5

Beslutet skickas till
Rektor för dagbarnvårdarna

9
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Kultur och utbildningsnämnden

Handläggare:
Direktnummer:
Mail:
Datum:
Dnr:
Ext Dnr

Anders Pettersson
0530-181 16

anders, pettersson@mellerud,se
27 mars 2020
KUN 2020/36

Tjänsteskrivelse - Pedagogisk omsorg
Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta kommunens verksamhet pedagogisk
omsorg senast den 31 augusti 2020.

Sammanfattning

Vårdnadshavare har idag möjlighet att välja dagbarnvårdare som pedagogisk omsorg för barn
åldern 1 till 5 år, Melleruds kommun har två aktiva dagbarnvårdare och 7 barn får sin omsorg
idag tillgodosedd via denna verksamhetsform, Merpaten av dessa 7 barn övergår till
förskoleverksamhet i samband med höstterminsstarten 2020.

Bakgrund

Den pedagogiska omsorgen i Mellerud baseras på 2 aktiva dagbarnvårdare vilket måste sägas
utgöra en allt för liten grupp för att uppnå önskad grad av dynamik inom verksamheten och
planeringsunderlag för framtida verksamhet. Det är bland annat vid sjukdom och ledigheter
som denna brist blir särskilt tydlig. Kommunen har utan framgång vid upprepade tillfällen
försökt att rekrytera fler dagbarnvårdare.

Vårdnadshavare har möjlighet att välja omsorgsform. Andelen vårdnadshavare som anmäler
dagbarnvårdare som första hands val för omsorg har under tid minskar stadigt.

Vid en samlad bedömning föreslår förvaltningen att verksamhetsformen avslutas i och med
inträdet i höstterminen 2020. Förvaltningen har som ambition att erbjuda personal annan
anställning inom förvaltningen. De barn som omfattas av verksamheten kommer att beredas
annan omsorgsform i samråd med vårdnadshavare.

Anders Pettersson
Förvaltningschef
Kultur och utbildningsförvaltningen
Melleruds kommun

Beslutet skickas till
Diariet
Berörd enhet

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan t3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 21 2000- 14BB Webbplats : www. mel lerud.se



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-04-06

Anders Pettersson

Anna Sanengen

ARENDE 9

Informationsärenden

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen ra pporterar

Rappoft från verksamheterna

Rapport från Rådaskolan

Nästa utskott
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