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MELLERUDS
KOMMUN

KALLELSE

2020-04-27

Ersättare
Vakant
Mauri Simson
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
Liselott Vislander
Gunnar Karlsson
Matti Bertilsson

Kultur- och utbildningschef
Förvaltni ngssekreterare
Förvaltningsekonom
Skolsamordnare
Rektor, Dahlstiernska gymnasiet

Arenden

Nr Rubrik Kommentar

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-1BO 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se

Sida

KULTUR- OCH UTBILDNIN NDEN
DATUM Måndagen den 4 maj 2020, klockan 08.30-16.30

PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Tingshuset

Ej tjänstgörande ersäftare som auser att detta i sammanträdet - var väntig anmäl
dig till kultur- och utbildningsförualtningen, tfn 787 77, senast
kl. o9.o0 fcire sammanträdet,

1 Val av justerare:
Val av ersättare:
Justerinqsdaq:

Anwar Rasul
Ulf Rexetjord
2020-0s-06

2.
Fastställande av dagord ning Anna Sanengen 3

3
Elevrådsdialog 2020 Nämndens ledamöter, kl

10:15
4

4.
Delegationsbeslut - Tillfällig stängning av offentliga
evenemang - Kulturbruket på Dal samt
kommunbiblioteket

Anna Sanengen 5

5.
Delegationsbeslut - Elever undantagna från
fjärrundervisning

Anna Sanengen 6

6.
Budget 202L - tjänstemannaförslag Anders Pettersson och Liselott

Vislander, klockan 13:00
7

7
Prognos I,2020 Anders Pettersson och Liselott

Vislander, klockan 13:30
8
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MELLERUDS
KOMMUN

Ordföranden

Förvaltningssekreteraren

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

I

B

Uppfoljning av Intern kontrollplan 2020 Anders Pettersson och Gunnar
Karlsson, klockan 14:00

9

9
Utökning av lärlingsprogram Matti Beftilsson, klockan

15:00
10

10.
Stinsens verksamhet Matti Bertilsson, klockan

15:20
11

11

Informationsärenden Anders Pettersson, klockan
15:40
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSIISTA

2020-05-06

Änrnpr z

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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MELTERUDS KOMMUN

Kultu r- och utbildningsförvaltningen

ARENDE 3

Elevrådsdialog 2O2O

FOREDRAGNINGSTISTA

2020-05-06

Dnr KUN 2019/185

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden genomför årligen dialog med skolornas elevråd. Syftet med
detta är att nämnden ska få förståelse för hur eleverna uppfattar sin skolsituation.

Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-01-20 beslutade nämnden om
skolbesökens upplägg och vilka frågor som skulle ställas till elevråden.

Nämnden beslutade att följande frågor ska ställas till elevråden:

1. Vad skulle skapa en ökad arbetsro på skolan?
2. Vad skulle skapa ökad trivseloch trygghet på din skola?
3. Vad är det bästa med din skola?
4, Nämn en sak på din skola som du villförbättra.

Nämndens ledamöter redogör för sina skolbesök och sammanfattar elevernas synpunkter från
dagens elevrådsdialog.

Beslutsunderlag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2O20-0L-20, g t4

Beslutet skickas till
En hetschefer inom ku ltu r- och utbildningsförua ltn ingen
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MELLERUDS KOMMUN

Kultu r- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-0s-06

Änrnor + Dnr KUN 2020133

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

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att pausa offentliga evenemang på Kulturbruket på

Dal samt kommunbiblioteket fram till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-06-
08.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av Covid-19 vidtas följande förebyggande åtgärder:

1. Kulturbruket på Dal 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 Oals styrelse.

På Kultur- och utbildningsnämnden 2020-04-06 beslutades att pausa offentliga evenemang på

Kulturbruket på Oal samt kommunbiblioteket fram till kultur- och utbildningsnämndens
sammanträde 2020-05-06.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut - Tillfällig stängning av offentliga evenemang - Kulturbruket på Dal samt
kommunbiblioteket, 2020-03- 1B

Beslutet skickas till
Rektor/en hetschef Ku ltu rskola n och biblioteket
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METLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-05-06

ARENDE 5 Dnr KUN 2020135

Delegationsbeslut - Elever undantagna från fjärrunderuisning

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att undanta enstaka elever från rjärrundervisning fram
till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-06-08. Barnkonventionen har därmed
beaktats i beslutet.

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 distansfjärrundervisning,

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

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

På Kultur- och utbildningsnämnden 2020-04-06 beslutades att undanta enstaka elever från
fjärrundervisning fram till kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-05-06.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut - Elever undantagna från fjärrundervisning, 2020-03-24

Beslutet skickas till
Rektor Dahlstiernska gymnasiet
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MELTERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-05-06

ÄRenon e

Budget 2O2l - tjänstemannaförslag

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner tjänstemannaforslaget till budget 2021.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstemannaförslag till budget 2021

Förua ltningschefen redovisar underlaget till budgetförslag för 202 1.

Beslutsunderlag

Budget 202L - tjänstemannaförslag, separat bilaga.

Beslutet skickas till
Komm u nstyrelsekontoret
Ekonomiavdelningen
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-05-06

Äneruor z

Prognos t,2O2O

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Förualtningsekonomen redogör för det ekonomiska läget, enligt prognos 1

Beslutsunderlag

Prognos L2020, separat bilaga

Beslutet skickas till
En hetschefer i nom ku ltu r- och utbi ldningsförvaltn ingen
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-05-06

Dnr KUN 202016ARENDE 8

Uppföljning av Intern kontrollplan 2020

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner 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 iframtiden förebyggs och förhoppningsvis upptäcks tidigt. En intern kontroll ska
vara en naturlig del av det dagliga arbetet,

Vid nämndens sammanträde 2020-02-10 fastställdes den interna kontrollplanen för 2020.

Diskussion kring hur nämnden ska stärka sin uppföljning av kontrollplanen.

Förualtningschefen och skolsamordnaren redogör för ärendet,

Beslutsunderlag

Rapport Internkontroll april 2020, separat bilaga

Tjä nsteskrivelse Intern kontrol I prog nos 1, separat bilaga

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-05-06

ÄRrruor g

Utökning av lärlingsprogram

Kultu r- och utbildni ngsförualtn i ngens förslag til I besl ut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Barn- och fritidsprogrammet är nuläget är ett skolförlagt program som Rektor för Dahlstiernska
gymnasiet överväger att göra om till ett lärlingsprogram inför hösten 2020,

Rektor för Dahlstiernska gymnasiet redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

Utökning av lärlingsprogram, separat bilaga

Beslutet skickas till

Rektor för Dahlstiernska gymnasiet
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSTISTA

2020-05-06

Änenoe ro

Stinsens verksamhet

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Rektor för Dahlsiernska gymnasiet redogör för uppstarten av arbetet på Stinsen efter att
verksamheten varit stängd några veckor med anledning av Covid -19.
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2020-05-06

ARENDE 11

Informationsärenden

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen

Sammanfattning av ärendet

Förva ltningschefen ra pportera r

Kulturpris 2020

Budget 2020

Covid - 19 - Personalsituationen

Lärarbehörighet i Melleruds kommun

Information frå n verksa mheterna

Nästa utskott

FöREDRAGNINGSIISTA

Anders Pettersson

Anna Sanengen
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