
rt
r'llli]

r}t

Ledamöter
Anna Sanengen, ordf,
Paula Törnqvist
Ludwig Mossberg, 1:e vice ordf.
Carina Walterlin
Marianne Sand-Wallin, 2:e vice ordf.
Anwar Rasul
Ulf Rexerjord

övriga
Anders Pettersson
Linda Eriksson
Clas-Göran Jansson
Robeft Olsson
Matti Beftilsson
Petter Olsson
Liselott Vislander
Gunnar Karlsson

KALLELSE

2022-02-09

Ersättare
Lisbet Andersson
Mauri Simson
Ann-Christin Larsson
Marie Uhrbom
Anders Andersson
Gittan Andersson
Liselott Hassel

MELLERUDS
KOMMUN

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNAMNDEN
DATUM Onsdagen den 16 februari 2022, klockan 08.30-14.00

PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Tingshuset

Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl
dig till kultur- och utbildningsförualtningen, tfn 787 77, senast kl. O9.OO dagen
före sammanträdet,

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

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

Kultur- och utbildningschef
Förua ltn i ngssekretera re
Rektor ku lturen heten/enhetschef bibliotek
Rektor Rådaskolan
Rektor Dahlstiernska gymnasiet och vuxenutbildningen
Föreståndare Stinsen
Förvaltningsekonom
Skolsamordnare

o Sammanträdet öppnas

. Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

. Val av justerare - Paula Törnqvist (KD)
Val av ersättare för justerare - Marianne Sand-Wallin (S)

o Tidpunkt för protokollets justering - 18 februari 2022, klockan xx.rc<

Ärenden

Nr Rubrik Kommentar

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 21 2000- 1488 Webbplats: www. mellerud.se

Sida
1

Fastställande av dagordning Anna Sanengen 3

2.
Bokslut 2021 och tankar inför framtiden Förvaltningens enhetschefer

och rektorer, klockan 08.35 -
L2.45

4

3.
Stinsen informerar om verksamheten Petter Olsson, klockan 11.20 -

11.45
5

4.
Fördelning av tillfälligt stöd med anledning av Covid-
19

Anders Pettersson, klockan
12.45 - 13.00

6



5

Detaljbudget för kultu r- och utbi ldn i ngsförua ltn i ngen
2022

Anders Pettersson 13.00 -
13.20

7

6
Intern kontroll 2021 Gunnar Karlsson 13.20 -

13.40
7

Aktuella frågor Anders Pettersson, 13.40 -
14.00

9

Ordföranden

Förua ltn i ngssekretera ren

Kultur- och utbildningsförualtningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se

I

Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats www.mellerud.se



MELLERUDS KOMMUN

Kultu r- och utbild ningsforvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-02-L6

ÄRrruoe r

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

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-02-r6

ÄRrnor z Dnr KUN IO2OIILB

Bokslut 2O2L och tankar inför framtiden

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Ku ltur- och utbildn ingsnämnden god kän ner redovisningarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att tidigare års överskott förs över till 2022 i enlighet
med Kulturbrukets arbetsordning.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett årsbokslut för år 2O2t.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 3,8 mkr.

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansöker att Kulturbruket på Dal får medföra sig tidigare års
överskott t{|2022.

Av Kultur och utbildningsförvaltningens 9 nämndmål bedöms 55o/o uppnås helt och 330/o delvis.

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen redogör för bokslut 2021 och för sina tankar för
framtiden.

Förvaltningens Rektorer/enhetschefer redogör för resultat för sina respektive ansvarsområden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse årsbokslut 2021, 2022-02-07, bilaga 1

Ärsbokslut 202I för Kultur- och utbildningsförvaltningen, separat bilaga
Ärsbokslut 2021 Kultur- och utbildningsförvaltningen på enhetsnivå, separat bilaga
Årsbokslut 2021 Skolverkets nationella må1, separat bilaga

Beslutet skickas till

Diariet
Ekonomiavdelningen
Förvaltningsekonom Ku ltur och utbildningsförvaltningen
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MELLERUDS
KOMMUN

Kultur och Utbildningsnämnden
Melleruds kommun

Handläggare:
Direktnummer:
Mejl:

Datum:
Dnr:

Liselott Vislander
0s30-181 34
liselott. vislander@mellerud. se

7 februari2022
KUN 2021181

Tjänsteskrivelse - Ärsbokslut 2O21 Kultur- och
utbi ld n i n gsförva ltn i n gen
Förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden godkänner rapporten.
Nämnden ansöker om att 202I års överskott gällande Kulturbruket på Oat medförs tll2022i
enlighet med Kulturbrukets arbetsordning.

Sammanfattning

Kultur- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett årsbokslut för år 2021.I rappoften
presenteras ekonomisK utfallför perioden, investeringsuppföljning samt uppföljning av
nämndens må1,

Till boklutsrapporten på nämndsnivå bifogas boklutsrapport på enhetsnivå samt bilaga för
Skolverkets nationella må1.

Totalt gör Kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på cirka 3,8 mkr.

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansöker att Kulturbruket på Dal får medfora sig tidigare års
överskott t{!2022.

Av Kultur- och utbildningsförualtningens 9 nämndmål bedöms 55olo uppnås helt och 33olo delvis,

Beslutsunderlag

Årsboksl ut 202I f ör Ku ltu r- och utbild n i ngsförva ltn ingen.

Bilaga 1, Ärsbokslut2OZL Kultur- och utbildningsförvaltningen på enhetsnivå.

Bilaga 2, Ärsbokslut2O2I Skolverkets nationella må1.

Anders Pettersson
Förualtningschef, Kultur- och utbildningsförvaltningen

Liselott Vislander
Förualtningsekonom Kultur- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Diariet
Ekonomiavdelningen
Förualtningsekonom Kultur- och utbildningsförualtningen

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3, 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

2022-02-16

ARENDE 3

Stinsen informerar om verksamheten

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Personal från ungdomshuset Stinsen informerar om verksamheten.
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-02-16

ÄRenor + Dnr KUN 2022121

Fördelning av tillfälligt statligt stöd med anledning av Covid-19

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att prioritera förskola och grundskola vid fördelning av

den tillfälliga förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet med anledning av Covid-19
pandemin.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har tilldelats 1 181 587 kr enligt Skolverkets fördelning den 2 februari2022,
dnr 2022:89, av den så kallade skolmiljarden. Skolmiljarden är en tillfällig förstärkning av
statligt stöd till skolväsendet 2022.

Förvaltningen föreslår att förskole- och grundskoleverksamhet prioriteras vid fördelning av
tilldelade medel. Det är förvaltningens uppfattning att dessa verksamheter har haft och
fortfarande har stora kostnader för vikarieanskaffning och anpassning av verksamheten för att
möta rekommendationer och förväntningar kopplade till Covid-19.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse fördelning av tillfälligt statligt stöd 2O22-02-04, bilaga 2

Skolverkets beslut den 2 februari 2022, dnr 2022:89, bilaga 3

Fördelat belopp per kommun, separat bilaga

6
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Kultur och utbildningsnämnden

Fördelning av tillfälligt statligt stöd med anledning av Covid-19

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att prioritera forskola och grundskolan vid fördelning
av den tillfälliga förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet med anledning av Covid-19
pandemin.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun har tilldelats 1 181 587 kr enligt Skolverkets fördelning den 2 februari2022,
dnr 2022:89, av den så kallade skolmiljarden. Skolmiljarden är en tillfällig förstärkning av
statligt stöd till skolväsendet 202.

Förvaltningen föreslår att förskole- och grundskoleverksamhet prioriteras vid fördelning av
tilldelade medel. Det är förvaltningens uppfattning att dessa verksamheter har haft och
fortfarande har stora kostnader för vikarieanskaffning och anpassning av verksamheten för att
möta rekommendationer och förväntningar kopplade till Covid-19.

Beslutsunderlag
Skolverkets beslut den 2 februari 2022, dnr 2022:89

Anders Pettersson

Förualtningschef

Beslutet skickas till
Diariet

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2020-02-04 KUN 202212t

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se



Sko'lÅrerkft Beslut
2022-02-02

Dnr 2O22:89

Tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022 "skolmiljarden"

Beslut om utbetalning
Skolverket beslutar onr rnedel gällande tillf?illig förstärkning av statligt stöd 2022

Skälen för beslutet
Beslutet om fördelning och utbetalning fättas utifrån Slcolverkets regleringsbrev

2022, punkt 6 under övriga villkor i anslagspost 1:5:3. Där framgår att Skolverket

ska betala ut högst I 400 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra

till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers

kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas

proportior,ellt utifiån antalet barn och unga i åldem 6-19 är i kommunen. Medel

ska fördelas under 2022 och ska användas till insatser i kornmunal och enskild

verksamhet i fritidshemrnet, örskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala wtxenutbildningen.

Fördelning av medel
I 400 000 000 kronor har ftirdelats proporlionerligt utifrån antalet bam och unga i

åldenr 6-19 år i kommunen enligt bilaga 2.

Utbetalningsplan
Medlerr betalas ut vid tr,å tillfiillen under 2022. Hälften av medlen betalas ut i nära

anslutning till detta beslut. Resterande betalas ut i augrrsti. Utbetalningatna har

rneddelandetexten "skolmiljarden.2022.ul.". respektive "skolmilj arden.2A22.tr2." .

1(2)



Skolverket Beslut
Dnr 2022:89

På Skolverkets vägnar

Jonas Krantz

Avdelningschef

Johanna Freed

Enhetschef

Handlingen är beslutad i Skolverkets

elektroniska ärende- och

dokumenthanteringssystem av :

Jolrarura Freed (Enhetschef; den 2022-

02-02

Jonas Krantz (Avdelningschef) den

2022-02-02.

Detta beslut har fattats av Jonas Krantz, avdelningschef samt Johanna Freed,

enhetschef. I ärendets slutliga handläggning har även Katarina Bech och Peter

Jansson deltagit.

Bilagor

1. Beräkning

2. Fördelat belopp per kommun

2 (2)



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsforvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-02-76

ÄRrnor s Dnr KUN 2022123

Detaljbudget för kultur- och utbildningsförualtning en 2O22

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner detaljbudget 2022.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsförvaltningen har utarbetat en detaljbudgetför 2022.

Ramar till enheterna fördelas genom elevpeng som baseras på barns/elevers ålder/vistelsetid
och antal.

Kostnader som läggs till ram är exempelvis interna poster som hyra/skolmåltider. Kostnader för
skolhälsovård/stöd/SvA och liknande läggs även dessa till enheternas ram.

Olika kostnadsfördelningar för exempelvis skolbibliotekarie budgeteras, Även intäkter och

kostnader av förvä ntade statsbid rag deta lj budgeteras,

Till detaljbudget2022, bifogas detaljbudget på enhetsnivå. Tilläggsbudget för 2022 är ännu inte
lagd.

Beslutsunderlag

Tjä nstes krive lse, deta lj b udget 2022, 2022- 02-08, bilaga 4
Detaljbudget för kultur- och utbildningsförvaltningen/ sepa rat bilaga

Beslutet skickas till
Diariet
Ekonomiavdelningen
Förvaltningsekonom Kultur- och utbildningsförvaltningen
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MELLERUDS
KOMMUN

Kultur- och utbildningsnämnden

Melleruds kommun

Handläggare:
Direktnummer:
Mejl:
Datum:
Dnr:

Liselott Vislander
0s30-181 34
liselott.vislander@mellerud.se
B februari 2022
KUN 2022123

Tjä nsteskrivelse - Deta ljbu dget 2O22 Kultu r- och utbi ld n in gsförvaltn i n gen

Förslag till beslut

Kultur- och utbildn ingsnäm nden god känner detaljbudget 2022.

Sammanfattning

Kuftur- och utbildningsförvaltningen har utarbetat en detaljbudgetför 2022.

Ramar till enheterna fördelas genom elevpeng som baseras på barns/elevers ålder/vistelsetid
och antal.

Kostnader som läggs till ram är exempelvis interna poster som hyra/skolmåltider. Kostnader för
skolhälsovård/stöd/SvA och liknande läggs även dessa till enheternas ram.

Olika kostnadsfördelningar för exempelvis skolbibliotekarie budgeteras. Även intäkter och
kostnader av förvä ntade statsbid rag deta lj budgeteras.

Tilldetaljbudget2022, bifogas detaljbudget på enhetsnivå. tillaggsbudget för 2022 är ännu inte
lagd.

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats : www. mellerud.se
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MELLERUDS
KOMMUN

Ramar för 2022 är fördelat enligt följande:

Enhet Fastställd Ram

SUMMA RAM 238 603 000

Beslutsunderlag

Deta lj budget 2022 för Ku ltu r- och utbi ld n i ngsförva ltn i n gen.

Anders Pettersson
Förvaltningschef, Kultur- och utbildningsförvaltningen

Liselott Vislander
Förvaltningsekonom Kultur- och utbildningsförualtningen

Beslutet skickas till
Diariet
Ekonomiavdelningen
Förvaltn i ngsekonom Kultur- och utbildn ingsförvaltningen

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-277 6 Organisationsnummer: 2 1 2000-1488 Webbplats: www. mellerud.se

5000 KUN Kansli 41 338 468

50s0 Modersmål sB3 334

5100 Råda 31 133 148

5200 Nordal 28 896 020

s300 Mellerud Södra 20 4LB 362

5350 Mellerud Förskola 26 367 495

5400 Åsebro 18 0BB 490

5500 Dals-Rostock 27 613702

5600 Åsen s 304 363

5700 Mellerud Särskola 6 009 42r

sB00 Dahlstiernska L2837 330

5850 Vuxenutbildninoen 7 309 027

5900 Kulturskolan 10 556 433

5950 Kulturbruket på Oal 2 153 407



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsforvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-02-16

Änrruor e Dnr KUN 202UI2

Intern kontroll 2021

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar godkänna informationen

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.

Vid Kultur och utbildningsnämndens möte den 26 januari 2022,9 3, beslutade nämnden att
hänskjuta till nämndens presidium att återkomma med intern kontrollens utfall.

Kommunens skolsamordnare redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Intern kontroll 202L, 2022-02-08, bilaga 5

Redovisning utfall intern kontroll, separat bilaga

Beslutet skickas till
Diariet

8
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Kultur och utbildningsnämnden

Intern kontroll 2O2L

Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar godkänna informationen,

Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med
övergripande må|, 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.

Vid Kultur och utbildningsnämndens möte den 26 januari 2022,9 3, beslutade nämnden att
hänskjuta till nämndens presidium att återkomma med intern kontrollens utfall.

Beslutsunderlag
Redovisning utfall intern kontroll

Anders Pettersson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Diariet

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2020-02-08 KUN202Llr2

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
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se



MELLERUDS KOMMUN

Ku ltu r- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSTISTA

2022-02-L6

Anders Pettersson

Anna Sanengen

ÄRenoe z

Aktuella frågor

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förva ltn i ngschefen ra pportera r

Rapport från verksamheterna

Nästa utskott
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