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Ersättare
Lisbet Andersson
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Ann-Christin Larsson
Marie Uhrbom
Anders Andersson
Gittan Andersson
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Kultur- och utbildningschef
Förvaltningssekreterare
HR-konsult
Förvaltningsekonom
Konsult, Ensolution AB
Kultursamordnare
Skolsamordnare

a

a

Sammanträdet öppnas

Upprop samt anmälan om $änstgörande ersättare

Val av justerare - Ludwig Mossberg (M)
Val av ersättare för justerare - Anwar Rasul (S)

Tidpunkt för protokollets justering - Fredagen 16 december 2022, klockan rc<.xx

Ärenden

Nr Rubrik Kommentar

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se

a

Sida

KULTUR. OCH UTBILDNIN NDEN
DATUM Onsdagen den 14 december 2022, klockan 08.30-12.30

PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Dalslandsrummet

Ej tjänstgörande ersäftare som auser aft delta i sammanträdet - var vänlig anmäl
dig till kultur- och utbildningsförualtningen, tfn 781 77, senast kl, O9.OO dagen
före sammanträdet,

1

Fastställande av dagordning Anna Sanengen, klockan
0B:30-08:35

3

2

Arbetsmiljöbokslut för kultur- och
utbildninqsförvaltni nqen

Tomas Öhberg, klockan
0B:35- 0B:55

4

3

I nterkom m u na la ersättn ingar 2023 Liselott Vislander, klockan
08:55-09:05

5

4
Detaljbudget 2023 Liselott Vislander, klockan

09:05-09:25
6

5

Investeri n g spla n KU N 2024-2028 Liselott Vislander, klockan
09:25-09:35



6.
Rapport från skolutredningen Christian Olsson, klockan

10;00-10:30
7

Kulturstipendium Katarina Kjörling, klockan
10:30-10:45

B.

Melleruds kulturpris 2023 Anna Sanengen, klockan
10:45-10:55

9.
Elevrådsdialog 2023 Anna Sanengen, klockan

10:55-11:05
10

Intern kontrollplan 2023 Gunnar Karlsson, klockan
11:05-11:15

11

Revidering av skols$utsreglemente Gunnar Karlsson, klockan
11:15-11:30

12.
Ledamotsin itiativ angående vikariehantering Gunnar Karlsson, klockan

11:30-11:40
13

Aktuella frågor Anders Pettersson, klockan
11:40-12:00

Ordföranden

Förvaltningssekreteraren

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 21 2000- 1488 Webbplats : www. mel lerud' se
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-12-14

ARENDE 1

Fastställande av dagordning

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer dagordning enligt utskickad kallelse

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande redogör för utskickad kallelse

3



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-12-t4

Änenor z Dnr KUN 2022168

Arbetsmiljöbokslut för kultur- och utbildningsförvaltningen

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 202l-05-26 att ett
arbetsmiljöbokslut ska redovisas Wå gånger per år. Vid sammanträdet ijuni redovisas
skyddsronder, tillbud och sjukfrånvaro. I december varje år redovisas resultat av en enkät som
beskriver den psykosociala arbetsmiljön, tillbud och sjukfrånvaro.

Förvaltningschefen och kommunens HR- konsult redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

Händelser KUN, separat bilaga
KUF sjukfrånvaro alla områden 2022, separat bilaga
Sjukfrånvaro per förvaltning 2022, separat bilaga

Beslutet skickas till
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförualtningen
Diariet
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsforvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-t2-74

ARENDE 3 Dnr KUN 20221145

Interkommunala ersättnin gar 2023

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om interkommunala ersättningar för 2023 enligt
förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Ärligen ska de interkommunala ersättningarna uppdateras och följa den budget som gäller för
respektive verksamhet. I skolförordningen regleras hur de interkommunala ersättningarna ska
beräknas.

När förvaltningen räknar fram förslag till de interkommunala ersättningarna räknas också
elevkostnader på de olika enheterna fram. Detta ger en bra bild över kostnader för olika
aktiviteter fördelas per barn/elev.

Förvaltningsekonomen redogör för förslag till interkommunala ersättningar för 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, förslag till interkommunala ersättningar för Melleruds kommun 2023, bilaga 1

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Diariet
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Handläggare:

Direkttelefon:

E-post:

Datum:

Diarienummer

Liselott Vislander
0530-181 84
Liselott,vislander@ mel lerud.se
22-t2-06
KUN 20221r4s

Interkommunala ersättningar årskostnad
Melleruds kommun 2023

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
komm u 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.

Detta innebär att ersättningen ska motsvara kommunens egen budgeterade netLokostnad för
respektive verksamhet, och den ska årligen uppdateras och följa den budget som gäller for
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 elevkostnaderna på de olika enheterna. Detta ger en
bra bild över hur kostnaderna är fördelade på olika enheter.

Till enskild huvudman tillkommer moms pä 6o/o.

. IKE ersättningen för förskolan ökar i medelvärde. Förskolan har fått färre barn i

verksamhet, men kostnaderna ungefärliga de samma. Detta ger ett högre medelvärde

. Fritids har en ökning av kostnader på cirka 3 000 kronor per barn.

. Grundskolan har en ökning i snitt på cirka mellan 3 000-4 000 kr per elev.

Särskola, IKE ersättningen för skola ökat med cirka 100 000 kr per elev.
Stöd oförändrat. FSO ökat med cirka 47 000 kronor per elev. 2023 har Melleruds
kommun ett lägre elevantal än 2022. Detta gör att kostnaden per elev ökar 2023

. Skolverket fastställer för qymnasiet i slutet av januari 2023,2023 års riksprislista.

Riksprislistan innehåller de grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna
ska betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning som
hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.
Det är Skolverket som får meddela föreskrifter om bidragsbeloppens storlek. Till grund för
bidragsbeloppens storlek ligger kommuners budgeterade bidragsbelopp och landstings
budgeterade kostnader för program och, iförekommande fall, inriktning.2023 års prislista
bifogas, bilaga 2.

Kultur- och utbild ningsförvaltn ingen

Postadress: 464 BO MELLERUD Besöksadress: Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00. Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se. Hemsida : www. mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776. Plusgiro: IL 74 4O-B Orgnr: 212 OOO-L4BB
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Förslag till beslut:

Förskola
I-23r

3-5år

Grundskola
F-åk3
Åt<+-s
Ät< o
Åt<z-g

82 I72 kr
I23 453 kr
191 461 kr
66 048 kr
90 468 kr

134 133 kr

1-15h
16-2s h

26h -
1-15h
16-25 h

26-

Fritidshem
Elevkostnad 43 551 kr
Uträkningarna ovan är årskostnaden minskad med intäkter

91 111 kr
100 051 kr
101 363 kr
106 932 kr

Programkostnader gymnasiet
Debiteras enligt riksprislistan som fastställs för 2022, i januari 2022 av Skolverket.

Särskolan
Elevkostnad grund/tränings sär
Extra stöd
Förlängd skolbarnsomsorg 100 156 kr

539 056 kr
60 244 kr

Till enskild huvudman tillkommer 60lo moms

Beslutsunderlag

Bilaga 1-Sammanfattning av elevkostnader - interkommunala ersättningar 2023
Bilaga 2- Riksprislistan - Skolverket



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2022-12-L4

ARENDE 4 Dnr KUN 20221146

Detaljbudget 2023

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av detaljbudget2023

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsförvaltningen har utarbetat en detaljbudget för 2023.

Förvaltningsekonomen redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-11-30, detaljbudget 2023 kultur- och utbildningsförvaltningen, bilaga 2

Detaljbudget 2023 KUN, separat bilaga

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Diariet
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Kultur- och utbildningsnämnden

Melleruds kommun

Handläggare:
Direktnummer:
Mejl:
Datum:
Dnr:

Liselott Vislander
0530-181 34
liselott.vislander@mellerud.se
30 november 2022
KUN 20221L46

Tjänsteskrivelse - Detaljbudget 2023 Kultur- och utbildningsförvaltningen

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av detaljbudget 2023.

Sammanfattning

Kultur- och utbildningsförvaltningen har utarbetat en detaljbudget för 2023.

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 förväntade statsbidrag budgeteras.

Ti I I deta lj bu dget 2023, bifogas deta lj budget på en hetsn ivå.

I nuvarande förslag har Kultur och utbildningsförvaltningen budgeterat med 4,2 mkr extra, som
kompensation av tillfälligt anslag 2022. Förvaltningschefen har äskat dessa pengar.

I nuvarande förslag ligger Stinsens verksamhet kvar på Oahlstiernska, 1 957 518 kr.

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 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 2023 är fördelat enligt följande:

Enhet Fastställd Ram

SUMMA RAM 257 554 000

Beslutsunderlag

Deta ljbudget 2023 för Ku ltu r- och utbi ld n in gsförva ltn i n gen.

Anders Pettersson
Förvaltningschef, Kultur- och utbildningsförvaltningen

Liselott Vislander
Förvaltningsekonom 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: 21 2000-1488 Webbplats : www. mellerud.se

s000 KUN Kansli 47 265 538

5100 Råda 33 110 825

5200 Nordal 30 126 090

5300 Mellerud Södra 22049 BB5

5350 Mellerud Förskola 27 398 BBB

5400 Äsebro 19 773 489

5500 Dals-Rostock 28 793 4r2
5600 Äsen 5 094 070

5700 Mellerud Särskola 6 s39 s96

sB00 Dahlstiernska 14 825 528

5850 Vuxenutbildninqen 9 257 062

5900 Kulturskolan II 026 2IL
5950 Kulturbruket på Dal 2293 405



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-12-t4

ÄRenor s Dnr KUN 20221t47

Investeringsplan KUN 202 4-2028

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur och utbildningsnäm nden besluta r att godkä n na investeringsplanen 2024-2028.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna ska lämna förslag till investeringsbehov för åren 2024-2028 utifrån gällande
investeringsplan, enligt anvisad mall till Samhällsbyggnadsförualtningen. Förslagen ska

omfatta både inventarier, lokaler, IT-system, anläggningar mm. Lokalbehoven ska bygga på

lokalförsörjningsplanen som grundas på kommunens befolkningsprognos.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-12-01, investeringsplan KUN 202,+-2028, bilaga 3

Investeringar KUN 20221-2028, separat bilaga

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Diariet
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Kultur- och utbildningsnämnden

Tjä nsteskrive I se - I nveste ri n gspla n KU N 2024-2028

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna investeringsplanen 2024-2028.

Bakgrund

Nämnderna ska lämna förslag till investeringsbehov för åren 2024-2028 utifrån gällande
investeringsplan, enligt anvisad mall till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslagen ska

omfatta både inventarier, lokaler, IT-system, anläggningar mm, Lokalbehoven ska bygga på

loka lförsörj n ingspla nen som grundas på kommu nens befolkningsprognos.

Sammanfattning

Förvaltningschefens redovisar förslag på investeringar under Sren 2024-2028:

MELLERUDS
KOMMUN

Objekt

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsforvaltningen

Datum Diarienummer
2022-12-01 KUN 20221147

Sida
1 (2)

Totalt

1 500

2 400

Bankgiro
5s02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Inventarier
förskola, skola

Datorer- och
inventarier
Demontering av
modul, återställning
av mark
Eventuellt behov av
två förskole-
avdelningar i

centralorten 2025

Budget Budget Budget
2024 2025 2026

500 500 s00

800 800 800

Budget
2027

Budget
2028

22s

X

22s

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
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2022-r2-0L KUN 20221147

Sida

2 (2)

Bakgrund

Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer antalet barn i centralorten öka och som en följd
behovet av fler förskoleplatser i centralorten från och med 2025. En tänkbar lösning är att utöka
förskolan Telaris med 2 avdelningar. Prognosen är dock osäker då antalet födda barn i Mellerud
minskat under de senaste åren,

Under 2023 kommer en stor barnkull på 120 barn börja i förskoleklass vilket kommer frigöra
förskoleplatser då barnkullarna under senare år varit betydligt lägre än prognostiserat, Antal
födda: 82 barn 2O2L,9l barn 2020 och76 barn 2019, Ar202L varB5,5 o/o av barn 1-5 år
inskrivna i förskolan.

Sedan 2015 har en utökning av B nya förskoleavdelningar skett i centralorten. Alternativet till
utbyggnad av förskoleplatser i centralorten är att hänvisa till lediga förskoleplatser och lokaler i

kommunens ytterområden. Förskolan i Dals Rostock har sedan 2017 minskat med 25
förskoleplatser, en avdelning stängdes därför ned 2019. Även i Åsensbruk har
barnomsorgsbehovet minskat under de senaste åren, sedan 2017 med 18 förskoleplatser,

Behov av förskoleavdelningar i centralorten beror även på om Telaris fortsatt är kvar som
förskola. Det tidsbegränsade bygglovet gavs på fem år den 25 september 2019 och gäller till
den 25 september 2024. Det går att förlänga bygglovet ytterligares fem år om man kan visa på

att behovet kvarstår. Ytterligare förlängning efter 2029 kräver en ändrad detaljplan,

Beslutsunderlag

. SCBbefolkningsprognos

. Investeringsplan KUN 2024-2028

Anders Pettersson

Förvaltningschef



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsforvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-t2-14

ARENDE 6 Dnr KUN 2022164

Rappoft från skolutredningen

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 23 juni 2021 9 87 p. 6 (KS 2021196) att ge Kultur och
Utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern part, utreda skolorganisationen i

Melleruds kommun.

Mellerud är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i det
kommunala utjämningssystemets beräknade behov. Utjämningen av grundskolan är en av de

tyngsta delarna i kostnadsutjämningen

SCB prognostiserar ett minskat invånarantal vilket aktualiserar frågan om antalet skolor i

kommunen, i förhållandet till antal elever och möjligheter omfördela mer resurser till
undervisning i stället för lokaler.

Över tid har ytterskolorna tappat elevantal och i vissa fall kan tappet förväntas pågå ytterligare
de närmaste åren. En skolorganisation med flera mindre enheter är enligt forvaltningen svår att
förena med ekonomiska ramar. Därför har förvaltningschefen i budgetarbetet inför 2020,202I
och 2022 föreslagit nedläggning av en skola i kommunen.

Den mindre skolenheten har samma krav på särskilt stöd för elever som är i behov av
kompensatoriska insatser.

Beslutet skickas till

Diariet
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsforvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-12-14

ÄReruor z Dnr KUN 2O22lr4B

Kulturstipendium

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beviljar styrelsen för Kulturbruket på Dal att dela ut
Kulturstipendium på upp till 10 000 kronor/år inom styrelsens givna ekonomiska ram

Sammanfattning av ärendet

Kulturbruket på Dal har under många år delat ut ett kulturstipendium till elev som har tagit
studenten vid Dahlstiernska Gymnasiet. Det var Melleruds Kulturförening som initierade
kulturstipendiet och delade ut det är 2002-2004. I och med att Kulturföreningen upplöstes
övertog Kulturbruket på Oal ansvaret för utdelning av nämnda stipendium. Från och med 2005 -
2O2I har styrelsen utsett en stipendiat utifrån förslag och motivering av Dahlstiernska
Gymnasiets lärare.
Kriterierna för att få stipendiet var skrivna med tanke på elevens estetiska skicklighet och
uWeckling mm. Stipendiet bestod i ett diplom och en summa på 1000 kronor. Detta med KUNs
medgivande, att KpD delar ut ett stipendium på 1OOO kr då även KpD är bidragstagare.
Styrelsen vill gärna ha möjlighet att dela ut Kulturbruket på Dals kulturstipendium i

fortsättningen och öka summan till max 10 000 kr.

Kultursamordnaren redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

Tjä nsteskrivelse 2022- L2-06, ku ltu rsti pend i u m, bilaga 4

Beslutet skickas till

Kulturbruket på Dal
Diariet
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Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse
Katarina Kjörling, kultursamordnare Kulturbruket på Dal

2022-12-06

Förslag till beslut
Att Kultur- och utbildningsnämnden beviljar styrelsen för Kulturbruket på Dal att dela ut Kulturstipendium
på upp till 10 000 kronor/år inom styrelsens givna ekonomiska ram.

Sammanfattning
Kulturbruket på Dal har under många år delat ut ett kulturstipendium till elev som har tagit studenten vid
Dahlstiernska Gymnasiet, Det var Melleruds Kulturforening som initierade kulturstipendiet och delade ut
det år 2002-2004.I och med att Kulturföreningen upplöstes öveftog Kulturbruket på Oat ansvaret fcir
utdelning av nämnda stipendium. Från och med 2005 - 2027 har styrelsen utsett en stipendiat utifrån
förslag och motivering av Dahlstiernska Gymnasiets lärare.
Kriterierna för att få stipendiet var skrivna med tanke på elevens estetiska skicklighet och utveckling mm.
Stipendiet bestod i ett diplom och en summa på 1000 kronor. Detta med KUNs medgivande, att KpD

delar ut ett stipendium på 1OOO kr då även KpD är bidragstagare.

Ar 2022 delades inget stipendium ut. Ett beslut som togs av styrelsen, på förslag från rektor Matti
Bertilsson, då kriterierna för att bli föreslagen fcir ett stipendium är svåra att fylla då det inte längre finns
något estetiskt program på gymnasiet.

Styrelsen vill gärna ha möjlighet att dela ut Kulturbruket på Dals kulturstipendium i fortsättningen och
öka summan till max 10 000 kr, Styrelsen diskuterar olika förslag på hur de nya kriterierna ska se ut..
Ett stipendium som blir sökbart, att lärare vid kulturskolorna i hela Dalsland föreslår, nominerar med
motivering namn på elever. Clas-Göran Janson, rektor vid Kulturskolan i Mellerud, har gett ett
förhandsbesked där han tycker att det är en bra idå.
Ett stipendium som kan ge en liten ekonomisk puff för stipendiaten att gå vidare i sina "estetiska"
studier, hjälp till kursavgift, hjälp till instrumentinköp, lektioner för vidare studier.

Beslutsunderlag
Undertecknad harfått iuppdrag av Kulturbruket på Dals presidium2O22-IL-23 attställa frågan till KUN

om tillåtelse att öka stipendiesumman till max 10 000 kronor. Frågan ställd med tanke på att KpD själv är
bidragstagare. Summan budgeteras inom den redan givna ekonomiska ramen.
Tanken är att stipendiet ska kunna delas ut från 2024.

Dag som ovan
Katarina Kjörling, kultursamordnare

Kulturbruket på oal

Postadress: Box 74, 464 22 MELLERUD Besöksadress: Parkgatan I
Tfn: 0530-182 78 Fax: 0530-182 88 E-post: info@kulturbruketpadal.se

Hemsida : www.kulturbruketpadal.se
Bankgiro: 5502-2776 Postgiro: tI 74 4O-B Org.nr: 212000-1488



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-12-L4

Dnr KUN 20221L49ARENDE 8

Melleruds kulturpris 2023

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer tidsplan för Melleruds kulturpris 2023

Sammanfattning av ärendet

Sedan år 2010 delar Melleruds kommun ut ett kulturpris. Målet med kulturpriset är att
uppmuntra och lyfta fram aktiva kulturutövare bosatta i kommunen. Priset ska också medverka
till att invånarna får kännedom om det rika kulturliv som finns i kommunen.

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer tidsplan för årets kulturpris.

Beslutet skickas till

Diariet

l0



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

ARENDE 9

Elevrådsdialog 2023

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-t2-14

Dnr KUN 20221150

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om tidsplan inför elevrådsdialog 2023,

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

Ku ltur- och utbildn ingsnämnden diskuterar tidsplan för elevrådsdialog.

Beslutet skickas till

Diariet

l1



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-L2-14

ARENDE 10 Dnr KUN 20221I5L

Intern kontrollplan 2023

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa intern kontrollplan för 2023.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap 1 $ ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens
eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Enligt kommunallagen 6 kap 6 $ ska nämnden se till att
den interna kontrollen är tillräcHig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.

Kommunfullmäktige antog 2021-03-2I; $ 12 reglemente för intern kontroll. Reglementet syftar
till att säkerställa att styrelsen och nämnderna upprätthåller en tillräcklig intern kontroll, det vill
säga de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att foljande mål uppnås:

. Ändamålsenligtoch kostnadseffektivverksamhet

. Tillforlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

. Efterlevnad av tillämpliga lagar, fcirskrifter, riktlinjer, reglemente, policys mm

Enligt reglemente ska nämnderna varje år anta en plan för granskning och uppföljning av den

interna kontrollen. Som grund för intern kontrollplanen ska finnas en riskbedömning. Kultur -
och utbildningsförvaltningen har genomfört en riskbedömning. Riskbedömningen innebär att
identifiera de risker som kommunen utsätts för. Riskerna har sedan värderats utifrån
sannolikhet och konsekvens. De riskerna med högre värde kommer granskas i intern
kontrollplanen,

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-12-02, intern kontrollplan, bilaga 5

Riskanalys och intern kontrollplan - Kultur- och utbildningsnämnden, separat bilaga

Beslutet skickas till

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen
Diariet

t2
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Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan tör 2O23
Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Internkontrollplan för 2023

Sammanfattning

Enligt kommunallagen 6 kap 1 $ ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens

eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Enligt kommunallagen 6 kap 5 5 ska nämnden se till att
den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.

Kommunfullmäktige antog 2021-03-2I; $ 12 reglemente för intern kontroll. Reglementet syftar
till att säkerställa att styrelsen och nämnderna upprätthåller en tillräcklig intern kontroll. dvs. de

ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

. Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet

. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

. Efterlevnad av tillämpliga lagar, förskrifter, riktlinjer, reglemente, policys mm

Enligt reglemente ska nämnderna varje år anta en plan för granskning och uppföljning av den

interna kontrollen. Som grund for intern kontrollplanen ska finnas en riskbedömning. Kultur -
och utbildningsförvaltningen har genomföt en riskbedömning. Riskbedömningen innebär att
identifiera de risker som kommunen utsätts för. Riskerna har sedan värderats utifrån
sannolikhet och konsekvens. De riskerna med högre värde kommer granskas i intern
kontrollplanen,

Beslutsunderlag

Riskanalys och intern kontrollplan - Kultur- och utbildningsnämnden.

Ander Pettersson

Kultur- och utbildningschef

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsforvaltningen

Datum Diarienummer
2022-12-02 KUN 2022i1s1

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

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-t2-14

ARENDE 11 Dnr KUN 202I1L74

Revidering av skolskjutsreglemente

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagen revidering av
s ko I s kj uts reg leme ntet

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att i reviderat skolskjutsreglemente göra

några justeringar och förtydliganden. Förändringarna föranleds först och främst av att från och
med höstterminen 2023 övergår skolskjutstrafiken till öppen skolskjuts och skolskjutsarna blir
en del av Västtrafikens kollektivtrafik.

De största föreslagna förändringarna rör den maximala tiden för skolresor som i vissa fall
förlängs. Dessutom görs ett föfidligande gällande hållplatser i skolskjutssystemet som från och
med höstterminen 2023 kommer att vara uppmärkta med hållplatsskylt.

Beslutsunderlag

Tjä nsteskrivelse 2022- 1 2-02, revideri ng av skolskj utsreg lemente, bi la ga 6

Förslag till reviderat Skolskjutsreglemente, Melleruds kommun, separat bilaga

Beslutet skickas till

Diariet

13
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Tjänsteskrivelse - Revidering av skolskjutsreglemente

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna föreslagen revidering av

s ko I s kj uts reg le m entet

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att reviderat skolskjutsreglemente börjar gälla den 1

augusti 2023

Sammanfattning

Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att i reviderat skolskjutsreglemente göra

några justeringar och förtydliganden. Förändringarna föranleds först och främst av att från och

med höstterminen 2023 övergår skolskjutstrafiken till öppen skolskjuts och skolskjutsarna blir

en del av Västtrafikens kollektivtrafik.

De största föreslagna förändringarna rör den maximala tiden för skolresor som i vissa fall

förlängs. Dessutom görs ett förffdligande gällande hållplatser i skolskjutssystemet som från och

med höstterminen 2023 kommer att vara uppmärkta med hållplatsskylt.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderat Skolskjutsreglemente, Melleruds kommun.

Anders Pettersson

Kultur- och utbildningschef

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsforvaltningen

Datum Diarienummer
20zz-t2-02 KUN 20221174

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

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



MELLERUDS KOMMUN

Ku ltu r- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSTISTA

2022-L2-74

Änrnor rz Dnr KUN 20221118

Ledamotsinitiativ angående vikariehantering i Melleruds kommun

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att avsluta uppdraget,

Sammanfattning av ärendet

På t<ultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 september 2022 $ 74 beslutade
nämnden att uppdra åt förualtningschefen att utreda möjligheten till en digitaltjänst för att
underlätta vikariehanteringen inom verksamheten samt ekonomiska förutsättningar för detta
och om lämplig tjänst finns, se över hur och när denna skulle kunna införas i verksamheten.

Efter genom gång av tillgängliga system fann förvaltningen att Melleruds kommuns
socialförvaltning utnyttjar en digital tjänst för kommunikation med vikarier och vikarietillsättning
inom ramen för tidredovisningssystemet "Medvind". På marknaden finns flera andra system för
att snabbt och enkelt komma i kontakt med individer ivikariepooler. Exempelvis finns
"supeftext" och "intime".

Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutade den 19 oktober 2022, S B0 efter ledamotsinitiativ
att uppdra till förvaltningen att införskaffa digitaltjänst för kommunikation med vikarier i

samband med tillsättning av kortare vikariat under förutsättning att detta kan ske inom given

budgetram.

Vidare arbete med frågan ger vid handen att flera enheterna i centrum använder redan

"supertext" och resterande enheter anser att frågan är löst på annat sätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse2O22-L2-05, ledamotsinitiativ angående vikariehantering i Melleruds kommun,

bilaga 7

Beslutet skickas till

Diariet

T4
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2022-12-05 KUN 2022/L1.8

Sida

1 (1)

Kultur- och utbildningsnämnden

Ledamotsinitiativ angående vikariehantering i Melleruds
kommun

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att avsluta uppdraget.

Sammanfattning

På Kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 21 september 2022 $74
beslutade nämnden att uppdra åt förvaltningschefen att utreda möjligheten till en

digitaltjänst för att underlätta vikariehanteringen inom verksamheten samt

ekonomiska förutsättningar för detta och om lämplig tjänst finns, se över hur och

när denna skulle kunna införas i verksamheten.

Efter genom gång av tillgängliga system fann förvaltningen att Melleruds kommuns

socialförvaltning utnyttjar en digital tjänst för kommunikation med vikarier och

vikarietillsättning inom ramen för tidredovisningssystemet "Medvind". På

marknaden finns flera andra system för att snabbt och enkelt komma i kontakt
med individer i vikariepooler. Exempelvis finns "supeftext" och "intime".

Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutade den 19 oktober 2022, g B0 efter
ledamotsinitiativ att

"uppdra till förvaltningen att införskaffa digitaltjänst för kommunikation med

vikarier i samband med tillsättning av koftare vikariat under förutsättning att detta
kan ske inom given budgetram."

Vidare arbete med frågan ger vid handen att flera enheterna i centrum använder
redan "Supeftext" och resterande enheter anser att frågan är löst på annat sätt'

Anders Pettersson
Förvaltningschef

Postadress
Melleruds kommun
Kultur- och
utbild ningsförva ltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
storgatan L3

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon Bankgiro

0530-180 00 5502-2776

Webb Organisationsnummer
www. m e I lerud.se 2L2OOO-1-488



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-12-74

Anders Pettersson

Anna Sanengen

ARENDE 13

Aktuella frågor

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnäm nden god känner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Förualtningschefen rapporterar

Rapport från verksamheterna

Barnomsorqsbehovet i Melleruds kommun

Närvaro öppna förskolan

Information från ungdomsrådet

Nästa utskott

15


