
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10 
 Sammanträdesdatum sida 

Kultur- och utbildningsnämnden 2021-11-17 1(11)  

 

 Utdragsbestyrkande 

 

Tid och plats Onsdagen den 17 november 2021, klockan 08.30 – 12.00, i 

Dalslandsrummet. 

 
Beslutande  
Ledamöter Anna Sanengen, ordf. (C) 

Paula Törnqvist (KD) 

Ludwig Mossberg, 1:e vice ordf. (M) 
Carina Walterlin (KIM) 

Marianne Sand-Wallin, 2:e vice ordf. (S) 
Anwar Rasul (S) 

Ulf Rexefjord (SD) 

 
 
Övriga närvarande 

Ersättare Ann-Christin Larsson  (M) 

 Liselott Hassel  (SD)  
 

Tjänstepersoner Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef   

 Linda Eriksson, förvaltningssekreterare 
 Katarina Kjörling, kultursamordnare, § 101 

 Gunnar Karlsson, skolsamordnare, § 104 
  

 
Utses att justera  

Justerare Ludwig Mossberg (M) 

Ersättare Carina Walterlin (KIM) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 18 november 2021, klockan 16.00 
 

Justerade paragrafer  §§ 100 - 106 
 

Underskrifter Sekreterare ..............................................................................................  

  Linda Eriksson 

 Ordförande .............................................................................................................................................. 

  Anna Sanengen  

 Justerande .............................................................................................................................................. 

 Ludwig Mossberg 
 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kultur- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2021-11-17 

 

Datum då anslaget sätts upp 2021-11-19 

 

Datum då anslaget tas ned 2021-12-12 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

Underskrift ........................................................................................................ 

 Linda Eriksson 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 

 

§ 100 Fastställande av dagordning 3 

§ 101 Barnkulturplan för Melleruds kommun 2021–2025 4 

§ 102 Barnomsorgsbehov i Melleruds kommun 5 

§ 103 Kameraövervakning på kommunens skolor 6 

§ 104 Redovisning av elevenkäten 2021 – trygghet och studiero 8 

§ 105 

§ 106 

Aktuella frågor 

Ledamotsinitiativ angående handlingar i kallelsen 

 

9 

10 
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§ 100     

  

Fastställande av dagordning 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer dagordning enligt utskickad kallelse med följande 

tillägg; 

• Ledamotsinitiativ angående handlingar i kallelsen 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande redogör för utskickad kallelse. 

 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden fastställer dagordning enligt 

utskickad kallelse med följande tillägg; 
 

• Ledamotsinitiativ angående handlingar i kallelsen 

 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 101     Dnr KUN 2021/185 

  

Barnkulturplan för Melleruds kommun 2021–2025 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer barnkulturplan för Melleruds kommun 2021–2025. 

 

Sammanfattning av ärendet 
 

I Melleruds kommun vill vi skapa förutsättningar för att alla barn och unga, genom olika 
uttrycksformer, ska få ta del av ett varierat och rikt kulturutbud. 

Vi vill låta barn och unga växa och utvecklas genom att bereda möjlighet till eget kulturellt 

skapande. 
 

Målsättningen är att ge alla barn och unga i kommunen, genom hela förskole- och skoltiden, 
möjlighet att delta i och uppleva olika kulturformer, såväl under skoltid som under fritid. 

Verksamheten ska omfatta olika kulturformer såsom: teater, dans, musik, konst, litteratur, film 

(skolbio) med mera. 
Via Ungdomsrådets ledamöter i Kulturbruket på Dals styrelse, ge barn och unga möjlighet att 

påverka det offentliga programutbudet. 
Kulturskolans olika ämneskurser gör det möjligt för barn och unga att ta del av eget kulturellt 

skapande, enskilt eller tillsammans med andra. 
 

Kultursamordnaren redogör för ärendet. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Marianne Sand-Wallin (S): Kultur- och utbildningsnämnden fastställer barnkulturplan för 
Melleruds kommun 2021–2025. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag barnkulturplan för Melleruds kommun 2021–2025 
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§ 102   Dnr KUN 2021/163 

  

Barnomsorgsbehov i Melleruds kommun 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 

 
Kultur- och utbildningsnämnden uttalar fortsatt stöd för lösningen som avser en förskolemodul 

på skolområdet i Åsebro, som lösning på det ökade barnomsorgsbehovet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har för närvarande hög belastning på barnomsorgskön för förskoleplatser i 
centrum och i Åsebro. 

Förvaltningschefen ger en nulägesrapport av förvaltningens arbete med att bemöta det stora 
barnomsorgsbehovet i dessa delar av Melleruds kommun. 

På sammanträdet 2021-09-22 fick förvaltningschefen i uppdrag att undersöka vilka möjligheter 

som finns för att öka antalet barnomsorgsplatser. Förvaltningen har genomfört en kartläggning 
av nyttjandegraden i kommunens förskolor. De har även undersökt möjligheten till fler 

förskoleplatser i Åsebro. 

På sammanträdet 2021-10-20 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att hyra en 

förskolemodul som placeras på skolområdet i Åsebro. 

Nu kvarstår det att bemöta barnomsorgsbehovet som finns i centrala delen av Melleruds 

kommun. Förvaltningschefen och skoladministratören redogör för ärendet. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ludwig Mossberg (M): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen. 
 

Kultur- och utbildningsnämnden uttalar fortsatt stöd för lösningen som avser en förskolemodul 

på skolområdet i Åsebro, som lösning på det ökade barnomsorgsbehovet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsunderlag 

Beslut, Barnomsorgsbehov i Melleruds kommun, § 92 
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§ 103   Dnr KUN 2019/164 

  

Kameraövervakning på kommunens skolor   
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att överlåta ärendet till kommunstyrelsen för vidare 

beredning. 
 

Sammanfattning av ärendet 

 
På sammanträdet 2019-10-30 väckte Ludwig Mossberg fråga angående kameraövervakning på 
kommunens skolor; 
 
”Med anledning av vår på vissa skolor dåliga uppsyn vad gäller entréer och den bristfälliga 
kontrollen över vilka obehöriga personer som tar sig friheten att äntra, föreslår vi för att 
säkerställa våra elevers trygghet; 

 

• att uppdra till förvaltningschefen att i samarbete med berörda enheter utreda vilka skolor 
som är i behov av kameraövervakning, kostnadsberäkna, samt säkerställa om, och i så fall 
vilka tillstånd som krävs.” 

 
På sammanträdet 2019-12-18 svarar förvaltningen på ledamotsinitiativet och konstaterar att 
det är svårt att kostnadsberäkna installation av kameraövervakning utan tydligare 
specifikation. 

På sammanträdet 2020-05-04 beslutades tjänstemannaförslaget till budget 2021. Där fick 
förvaltningen i uppdrag att ta fram finansiering av kameraövervakning utomhus på våra 

skolenheter.  

På sammanträdet 2020-11-30 beslutades att investeringsmedel för kameraövervakning på de 
skolor där det är angeläget tas med i investeringsplanen. 

På sammanträdet 2021-10-20 beslutades att förvaltningen kommer att arbeta med en 
kravspecifikation tillsammans med presidiet för kameraövervakning på kommunens skolor.  

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att överlåta ärendet 

till kommunstyrelsen för vidare beredning. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsunderlag 

Skriftligt ledamotsinitiativ 2019-10-30 från Ludwig Mossberg, § 110 

Beslut, svar på ledamotsinitiativ 2019-12-18, § 123 
Beslut, budget 2021 – tjänstemannaförslag, § 45 

Beslut, investeringar KUN 2022–2026, § 108 
Beslut, kameraövervakning på kommunens skolor, § 95 
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Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsekontoret 
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§ 104   Dnr KUN 2021/186 

  

Redovisning av elevenkäten 2021 – trygghet och studiero 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och konstaterar att trygghet och 
studiero är ett fortsatt viktigt förbättringsområde för kommunens skolor. 

 

Sammanfattning av ärendet 
 

På uppdrag av Kultur- och utbildningsnämnden redovisar förvaltningen resultatet av en mindre 
enkätundersökning. Undersökningen har gjorts digitalt under hösten 2021 bland elever i årskurs 

6 till och med 9 samt på gymnasiet.  
Undersökningen har särskilt följt upp arbetsro, trygghet och bemötande i skolorna. Jämfört med 

den stora och ordinarie undersökningen som genomfördes våren 2020 är resultaten något 

lägre. Men merparten av den förbättring av elevernas uppfattning som syntes i den ordinarie 
undersökningen 2020 jämfört med 2018 finns kvar.  

Flera faktorer behöver vägas i bedömningen av enkätresultat. En av de tyngre faktorerna är att 
den nu redovisade undersökningen har genomförts på hösten när många undervisningsgrupper 

är nykomponerade samt att elever åk 3–5 ej deltagit i enkäten. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen 
och konstaterar att trygghet och studiero är ett fortsatt viktigt förbättringsområde för 

kommunens skolor. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-11-08, Elevenkät – trygghet och studiero 

Sammanställning av elevenkäten 
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§ 105 

 

Aktuella frågor 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 
Förvaltningschefen informerar om aktuella frågor: 

 

Kulturbruket 

Nu är äntligen verksamheten igång igen som vanligt. Kultursamordnaren går igenom 

programmet för resten av året. Vårens program kommer ut den 9 december. 

 

Lärarförbundets ranking 

Melleruds kommun hamnar på plats 76 av 290 kommuner. Vi har en hög lärartäthet, men låg 
andel utbildade lärare. När det gäller friska lärare hamnar vi på en nionde plats, vilket är fjärde 

året i rad som vi hamnar på ett högt resultat.  

Förvaltningschefen redogör för alla delar som ingår i rankingen.   

 

Samverkan bästa skola 

En föreläsning kommer att genomföras den 12 januari med Helena Wallberg i ämnet 

lektionsdesign. 

 

Rapport från verksamheterna 

Kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

Nästa utskott  

Måndagen 29 november klockan 09:00 

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 106   Dnr KUN 2021/187 

  

Ledamotsinitiativ angående handlingar i kallelsen 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner initiativärendet. 

Kultur- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en rutin som redovisas på 
sammanträdet 2021-12-15. 

 
Sammanfattning av ärendet 

 

Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul väcker fråga angående handlingar i kallelsen: 
 
”Vi socialdemokrater anser det som en viktig demokratisk fråga att det är möjligt för våra 
medborgare att följa viktiga ärenden som beslutas i KUN. 
I kallelsen och förslag till dagordning finns det ett antal punkter där beslutsunderlaget inte 
offentliggörs på kommunens hemsida. 
 

• Rapport från verksamheterna ligger endast på Teams, vilket är olyckligt då den 

innehåller viktig information för både politiker och medborgare. 

 
• § 3 Barnomsorgsbehovet i Melleruds kommun saknar tjänsteskrivelse, dras direkt på 

nämndsmötet, vilket är olyckligt för ett så viktigt och brådskande beslut. 

 
• § 4 Kameraövervakning på kommunens skolor har inte med sig protokollet från förra 

mötet, utan endast en rad med ”Beslut, kameraövervakning på kommunens skolor, § 

95”- detta gör det onödigt svårt för både politiker och medborgare att följa ärendet – 

tex så framgår inte den protokollsanteckning som vi då lämnade. I tex Ksau, KS så 

följer alla handlingar med protokollen vidare från varje möte fram till 

Kommunfullmäktige. 

 
• §5 Redovisning av elevenkät 2021-trygghet och studiero finns inte med som en bilaga 

på kommunens hemsida under kallelser, utan endast på Teams vilket gör att föräldrar 

och medborgare saknar insyn. 

 
Vi Socialdemokrater yrkar att; 

• Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en rutin som säkerställer att alla handlingar som 

är underlag i nämndens beslut, även offentliggörs på kommunens hemsida under 

kallelser till nämndens möten.  

• Undantag görs för sekretessbelagda dokument. 

• Rutinen skall skyndsamt redovisas till nämnden 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner initiativärendet. 

Kultur- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram en rutin som redovisas på 
sammanträdet 2021-12-15. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
 

Beslutsunderlag 

Skriftligt ledamotsinitiativ från Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul, 2021-11-17 

 
 

 

 
 

 

 


