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MELLERUDS
KOMMUN

KALLELSE

2023-03-1s

Ersättare
Ann-Christin Larsson
Frode Magnussen
Sture Bäckström
Liselott Hassel
Ann-Sofie Hermansson
Christine Andersson
Karolina Walentynowicz

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

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

Ledamöter
Harald Ericson, ordf.
Paula Törnqvist, 1:e vice ordf
Christer Andersson
Ingrid Lindberg
Lars Nilsson, 2:e vice ordf,
Dalia Al-Mansour
Anna Sanengen

övriga
Anders Pettersson
Linda Eriksson
Christian Olsson
Ellionor Johansson
Tomas öhberg
Liselott Vislander
Gunnar Karlsson

Kultur- och utbildningschef
Förualtni ngssekreterare
Konsult, Ensolution AB

Konsult, Ensolution AB
HR-konsult
Förvaltningsekonom
Skolsamordnare

a

Sammanträdet öppnas

Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

Val av justerare - Ingrid Lindberg (SD)
Val av ersättare för justerare - Lars Nilsson (S)

Tidpunkt för protokollets justering - 22 mars 2023, klockan 14:00

Ärenden

Nr Rubrik Kommentar

Kultur- och utbildningsförvaltningen
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

Sida

KULTUR. OCH UTBILDNINGS NDEN
DATUM Onsdagen den 22 mars 2023, klockan 08.30 - 12.30

PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Dalslandsrummet

Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl
dig till kultur- och utbildningsförualtningen, tfn 187 77, senast kl, O9.OO dagen
före sammanträdet,

1

Fastställande av dagordning Harald Ericson 3

2
Utredning av skolorganisationen Christian Olsson och Ellionor

Johansson, klockan 10:00
4

3
Elevrådsdialog 2023 Nämndens ledamöter, klockan

10:45
5

4
Redovisning av medarbetarenkät Tomas Öhberg, klockan 11:30 6



5

Extra ekonomisk uppföljning Anders Pettersson och Liselott
Vislander, klockan 11 :45

7

6.
Remiss - forslag till kulturstrategi för Melleruds
kommun 2023 - 2027

Harald Ericson, klockan 12:00 B

7
Remiss - förslag till reglemente angående
utmaninqsrätt i Melleruds kommun

Anders Pettersson, klockan
12:05

9

B

Skolfonder 2023 Harald Ericsson, klockan
12:10

10

9
Uppföljning av tillgänglighet Anders Pettersson, klockan

12:15
11

10

Taxa för start och utökning av fristående förskola
och pedaqoqisk omsorq

Gunnar Karlsson, klockan
12:20

T2

11

Elevperspektiv Äsens skola Anders Pettersson, klockan
L2:25

13

12_

Aktuella frågor Anders Pettersson, klockan
12:30

L4

Harald Ericson
Ordföranden

I Linda Eriksson
Förva ltningssekreteraren

Kultur- och utbildningsförualtningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-iB0 00 E-post

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



MELLERUDS KOMMUN

Kultu r- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-03-22

ÄReruor r

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,
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-03-22

ÄRenor z Dnr KUN 2022164

Utredning av skolorganisationen

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 202I, att ge kultur- och utbildningsnämnden i

uppdrag att, i samverkan med extern paft, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun,
Detta mot bakgrund av att förvaltningschefen i samband med budgetberedningen under de
senaste tre åren föreslagit nedläggning av en skola i kommunen. Melleruds kommun har idag 6
grundskolor varav en är kommunens högstadieskola.

Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 1B januari 2023 redovisade
konsultföretaget Ensolution sin slutrapport av skolorganisationen i Mellerud.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 februari 2023 att ge kommunchefen i uppdrag
att beställa ett mindre tilläggsuppdrag till konsultföretaget, till den nyligen presenterade
skolutredningen, som belyser en eventuell förändring av skolupptagningsområden i Mellerud.

En redovisning av den ytterligare analysen presenterades konsultföretaget vid arbetsutskottets
sammanträde den 7 mars 2023,

Konsu ltföretaget presentera r sitt ti I läggsu ppd rag för nä m nden.

Beslutsunderlag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2023-0I-25 g 7

Tjänsteskrivelse 2023-03-13, beslut efter utredning av skolorganisation, bilaga 1

Slutpresentation, upptag ningsområden i gru ndskolan, separat bilaga

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2023-03-13 KUN2022164

Sida

1

Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse - beslut efter utredning av
skolorganisation

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2021, att ge kultur- och utbildningsnämnden i

uppdrag att, i samverkan med extern paft, utreda skolorganisationen i Melleruds kommun.
Detta mot bakgrund av att förvaltningschefen i samband med budgetberedningen under de
senaste tre åren föreslagit nedläggning av en skola i kommunen. Melleruds kommun har idag 6
grundskolor varav en är kommunens högstadieskola.

Sammanfattning

Vid kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 1B januari 2023 redovisade
konsultföretaget Ensolution sin slutrapport av skolorganisationen i Mellerud.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 februari 2023 att ge kommunchefen i uppdrag
att beställa ett mindre tilläggsuppdrag till konsultföretaget, till den nyligen presenterade
skolutredningen, som belyser en eventuell förändring av skolupptagningsområden i Mellerud.

En redovisning av den ytterligare analysen presenterades konsultföretaget vid arbetsutskottets
sammanträde den 7 mars 2023, Kultur- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen vid
sitt sammanträde den 22 mars.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Anders Pettersson

Förvaltningschef

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

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

ARENDE 3

Elevrådsdialog 2023

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-03-22

Dnr KUN 20221150

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Ku ltur- och utbildn ingsnäm nden god kä n ner 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 2023-01-25 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. Yad skulle skapa ökad trivsel och trygghet på din skola?
3. Vad är det bästa med din skola?
4, Nämn en sak på din skola som du vill förbättra.
5, Vad får nivara med och påverka i klassen och i skolan?

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

Beslutsunderlag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2023-0L-25 g7

Beslutet skickas till
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförualtningen
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-03-22

ARENDE 4

Redovisning av medarbetarenkät

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sam manfattning av ärendet

En medarbetarenkät genomfördes i slutet av 2022 i Melleruds kommun.

Kommunens HR-konsult redogör för kultur- och utbildningsförvaltningens resultat.
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METLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-03-22

ÄRenoe s Dnr KUN 202313L

Extra ekonomisk uppföljning

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag
på åtgärder för att nå en budget i balans.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av kommunens lågt budgeterade resultat och flera osäkerhetsfaktorer som
exempelvis på grund av den höga inflationen behövs utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt en
enklare uppföljning göras per februari. Syftet med uppföljningen är att stämma av om
kommunen når upp till balanskravet. Uppföljningen behöver inte vara lika omfattande som för
ordinarie prognoser och behöver inte göras per enhetsnivå eller i Stratsys.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-03-13, extra uppföljning per februari 2023, bilaga 2

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2023-03-13 KUN 2023/31

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1

Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse - Extra uppföljning per februar,2023

Förslag till beslut i Kultur och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag
på åtgärder för att nå en budget i balans.

Bakgrund

Med anledning av kommunens lågt budgeterade resultat och flera osäkerhetsfaktorer som ex.
på grund av den höga inflationen behövs utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt en enklare
uppföljning göras per februari. Syftet med uppföljningen är att stämma av om kommunen når
upp till balanskravet. Uppfoljningen behöver inte vara lika omfattande som för ordinarie
prognoser och behöver inte göras per enhetsnivå eller i Stratsys.

Sammanfattning

r Nuläge - ändrade förutsättningar
-Ny extern verksamhet "Pedagogisk omsorg" staftade
dec2022 har nu tre anställda.

-Prisökning interkomm unal ersättning i snitt 4,5 o/o jämfört med 2022
-Minskad intäkt från Tillväxtverket 2023
-Minskad statsbidrag "Likvärdig skola" 2023

Summa:

Anders Pettersson
Förualtningschef

a Awikelser kommentaren
-Pedagogisk omsorg har 3 anställda i dagsläget och är ofinansierad.
-KUN har erhållit en uppräkning på 2,5o/o för ökad IKE kostnad för gymnasiet
-Intäkter från statsbidrag har minskat men behovet av stöd till elever kvarstår

Förslag på åtgärder med anledning av obalanser i budgeten.
Budgeta n passni ng - m i nska persona I kostnaden motsva ra nd e -2 o/o

Icke lagstadgad verksamhet ska i första hand omfattas av anpassningen.

Restriktivitet gäl la nde vika rieti llsättning motsva ra nde -5olo

Summa:

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

1,5 mkr
0,75 mkr
0,7 mkr
0,3 mkr

3,25 mkr

3 mkr

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

a

mkr
mkr

0,25
3,25

Postadress
Melleruds kommun

Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-03-22

ARENDE 6 Dnr KUN 2023132

Remiss - förslag till kulturstrategi för Melleruds kommun 2023-2027

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att inte lämna något remissvar.

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande kulturpolitiska program för Melleruds kommun som är antaget 2013 är det
dokument som legat till grund för kommunens kulturella riktning.

Målet med Melleruds kommuns kulturpolitiska program är att via samarbete med initiativrika
Mellerudsbor och kulturaktörer, föreningar och kommunens kulturverksamheter skapa ett brett
och attraktivt utbud av kulturaktiviteter som kan bidra till en givande fritid åt alla invånare och
besökare.

Beslutsunderlag

Beslut $ 52, Kulturstrategi för Mellerud kommun 2023-2027 (minoritetsåterremiss)

Tjänsteskrivelse 2023-03-09, kulturstrategi, bilaga 3

Kulturstrategi for Melleruds kommun, separat bilaga

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Kulturbruket på Dal
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Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse - Kulturstrategi

Förslag till beslut i Kultur och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att inte lämna något remissvar,

Sammanfattning

Nuvarande kulturpolitiska program för Melleruds kommun som är antaget 2013 är det
dokument som legat till grund för kommunens kulturella riktning.

Målet med Melleruds kommuns kulturpolitiska program är att via samarbete med initiativrika
Mellerudsbor och kulturaktörer, föreningar och kommunens kulturverksamheter skapa ett brett
och attraktivt utbud av kulturaKiviteter som kan bidra till en givande fritid åt alla invånare och
besökare,

Översynen av kommunens kulturstrategi initierades genom beslut i Kommunstyrelsens
arbetsutskott den 30 november 202L,5 394, Uppdraget har delredovisas till Kommunstyrelsens
arbetsutskott den 22 mars 2022, 5 82 av enhetschef för Kulturskolan och kommunens
kultursamordnare och slutredovisats till Kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 november
2023, g 319. Därefter har ärendet remitterats till paftigrupperna och beretts i

Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen för att behandlas i Kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2023, g 17 att ge Kommunstyrelsen i uppdrag
att genomföra en ny remissrunda för möjlighet till yttrande över kommunstyrelsens förslag, som
bygger på ett tillägg till tidigare framtaget förslag till strategi, för yttrande ifrån de olika
organisationer och aktörer som under två års tid arbetat fram ursprungsförslaget.

Med anledning av detta beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 mars 2023 5 52 p L

att genomföra ytterligare en remissrunda där Kultur- och utbildningsnämnden tillsammans med
tidigare remissinstanser och Kommunstyrelsens arbetsutskott ges möjlighet att inkomma med
yttranden senast den 23 mars 2023.

Anders Pettersson
Förualtningschef

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2023-03-09 KUN 2023/32

Sida

1 (1)

Bankgiro
ss02-2776

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



MELLERUDS KOMMUN

Ku ltur- och utbild ningsförva ltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-03-22

ARENDE 7

Remiss - förslag till reglemente angående utmaningsrätt i Melleruds
kommun

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att inte lämna något remissvar

Sammanfattning av ärendet

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är utmaningsrätten till för att pröva

verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads- som kvalitetsmässigt. Det är en del i

att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 7 februari att uppdra åt kommunchefen att ta
fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas. Förslaget redovisas och tas upp för behandling
på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars 2023.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 mars 2023 att förslaget till utmaningsrätt ska
remitteras till nämnderna. Kommunstyrelseförvaltningen ska återkomma med ett
remissbehandlat förslag till utskottet den 23 maj 2023. Den 12 maj är det stoppdag vilket
innebär att det slutliga förslaget behöver vara klaft.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-03-15, Remiss - förslag till reglemente angående utmaningsrätt i

Melleruds kommun

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

9
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsforvaltningen

Datum Diarienummer
2023-03-15 KUN

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kultur- och utbildningsnämnden

Remiss - förslag till reglemente angående utmaningsrätt i Melleruds
kommun

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att inte lämna något remissvar'

Bakgrund
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 7 februari att uppdra åt kommunchefen att ta
fram förslag på hur utmaningsrätten kan införas. Förslaget redovisas och tas upp för behandling
på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 mars2023'

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 mars 2023 att förslaget till utmaningsrätt ska

remitteras till nämnderna. Kommunstyrelseförvaltningen ska återkomma med ett
remissbehandlat förslag till utskottet den 23 maj2023. Den 12 maj är det stoppdag vilket
innebär att det slutliga förslaget behöver vara klart.

Sammanfattning
Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är utmaningsrätten till för att pröva

verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads- som kvalitetsmässigt. Det är en del i

att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten.

Utmaningen avser att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala

verksamheten ska upphandlas eller säljas. Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på

entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. Det kan även finnas möjlighet

att rikta ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas.

Om en kommun ska tillämpa utmaningsrätt krävs först ett beslut av kommunfullmäktige. Av

beslutet ska framgå vad som ska gälla vid utmaningen, det vill säga vilka verksamheter som får

utmanas, vart utmaningen ska riktas och vad utmaningen ska innehålla och hur handläggningen

kommer att gå till.

Vissa verksamheter får inte utmanas så som:

. Myndighetsutövning om det inte finns särskilt stöd för detta i speciallagstiftningen.

. Strategiska ledn ingsfun ktioner.

. Verksamhet som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Anders Pettersson

Förvaltningschef

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



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2023-03-22

ÄneNoe e Dnr KUN 2023133

Skolfonder 2O23

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen, och beslutar om tidsplan för
utdelning av skolfonder 2023.

. Sista ansökningsdatum är 21 maj.

. Fondmöte i 2023-05-23, i samband med KUNSAM.

. Beslut fattas av nämnden i 2023-05-24.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens controller redovisar de belopp som finns tillgängliga för utdelning förvaltningens
fonder 2023.

Nämnden beslutar om tidsplan för utdelning av skolfonder 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, utdelning stiftelser KUN 2023, bilaga 4.

Årsredovisningar för samtliga skolfonder, separat bilaga.

10
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MELLERUDS
KOMMUN

Handläggare: Siv Björkman
Telefon: 0530-180 32
E-post: siv.bjorkman@mellerud.se
Datum: 2023-03-11

TJÄNSTESKRIVELSE

Kommunstyrelsen
Melleruds Kommun

Fonder KUN 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen förslår Kultur-och utbildningsnämnden att lämna följande förslag för respektive
stiftelsefond för utdelning under 2022:

Sammanfattning av ärendet

Boksluten för de tre stiftelser som KUN beslutar om hur medlen ska fördelas/användas är klara. Tidigare
år har det från fonderna delats ut maximalt 50 000 kr vid tillfälle.

Beskrivning av ärendet

Kultur-och utbildningsnämnden har i uppdrag att fastslå årlig utdelning från stiftelserna ovan.

Beslutade men ännu ei utbetalda bidrao qällande:
Enligt KUN g 5L 2022-05-25 ska redovisning ske senast 2022-L2-3L. Därav finns inga beslutade men
ännu ej utbetalda bidrag gällande2022.

Johan Larssons donationsfond: är det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet 370 468,68 kr
Efter att beslutade utbetalningar enligt tidigare fastställda beslut, är det belopp som finns tillgängligt för
utdelning 370 468,68 kr,

Controller vill göra Kultur-och utbildningsnämnden uppmärksamma om att beslutade men ännu ej
utbetalt bidrag är återföft till fritt eget kapital. Banksaldo per 2022-12-31 är 45 668,68 kr,

Johan Dahlboros donationsfond: är det bundna stiftelsekapitalet vid årsskiftet I239 224,L9 kr och
det fria stiftelsekapitalet 139 399,51 kr, Efter att beslutade utbetalningar enligt tidigare fastställda beslut,
är det belopp som finns tillgängligt för utdelning 139 399,5lkr.

Controller vill göra Kultur-och utbildningsnämnden uppmärksamma om att beslutade men ännu ej
utbetalt bidrag är återförda till fritt eget kapital. Banksaldo per 2022-t2-31 är 228 823,70 kr.

Kom m u nstyrelseko ntoret

Postadress: 464 80 MELLERUD Besöksadressi Storgatan 13
Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: LL 74 4O-S Orgnr: 212 000-1488

2501
Johan Larssons
donationsfond 852s00-0768 Kapital får förbrukas 40.000 kr

2502
Johan Dahlborqs fond 862500-0552

L0 o/o dv avkastningen tillförs
kapitalet 50.000 kr

2503 Skolfonden 862s00-7284 Kapital får förbrukas 20.000 kr
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Skolfonden: är det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet t44 459,62 kr. Efter att beslutade utbetalningar
enligt tidigare fastställda beslut, är det belopp som finns tillgängligt för utdelning L44 459,62kr.

Controller vill göra Kultur-och utbildningsnämnden uppmärkamma om att beslutade men ännu ej
utbetalt bidrag är återförda till fritt eget kapital. Banksaldo per 2022-L2-31 är
24 659,62kr.

Siv Björkman
Controller, ekonomienheten

Bilagor:
3 st årsredovisningar

Kom mu nstyrelseko ntoret

Postadress: 46480 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: Lt 74 4O-S Orgnr: 212 000-1488



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-03-22

Änenoe g Dnr KUN 2023134

UppföUning av tillgänglighet 2022

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den redovisade uppföljningen av
tillgänglighet inom Kultur- och utbildningsförvaltningen 2022.

Sammanfattning av ärendet

Med utgångspunkt i det befintliga arbetet och de övergripande aktiviteterna i Handlingsplan för
arbete med tillgänglighet iMelleruds kommun 2021-2023 väntas respektive nämnd och bolag
årligen se över vilket tillgänglighetsarbete som kan bedrivas i den egna verksamheten och
planera för detta inom ramen för sin ordinarie verksamhet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-02-09, uppföljning av tillgänglighet 2022, bilaga 5

11
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Kommunala funktionshinderrådet

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av tillgänglighet 2022

Förslag till beslut i Kultur och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna den redovisade uppföljningen av
til lgä ng I ig het inom Ku ltu r- och utbild n i ngsförva ltn i n gen 2022.

Bakgrund

Med utgångspunkt i det befintliga arbetet och de övergripande aktiviteterna i Handlingsplan för
arbete med tillgänglighet i Melleruds kommun 202I-2023 väntas respektive nämnd och bolag
årligen se över vilket tillgänglighetsarbete som kan bedrivas i den egna verkamheten och
planera för detta inom ramen för sin ordinarie verksamhet.

Sammanfattning

Redovisning av arbetet sker utifrån de Wå fokusområdena som vi använder i handlingsplanen
(information och kunskap) respektive annat arbetet inom ert verksamhetsområde utifrån de tre
tillgänglighetsperspektiven (verksamhet, information och lokaler). Samtliga skolor i kommunen
är tillgänglighetsanpassade. Anpassning av klassrum, hjälpmedel och anpassade läromedel sker
när elev med funktionsnedsättning mottas.

Information

Kulturbruket på Dal

o Kontor samt öppettider - uppsatt skylt med blindskrift utanför kontoret
r Viss information tillgänglig på flera språk, Grundinfo om de vanligaste frågorna vi får,

ex. hur man köper biljetter

Melleruds bibliotek

o Pedagogiska insatser har gjorts kring digital tillgänglighet
. Viss uppgradering av LL (Lättläst). Böcker på lättläst svenska
o Viss uppgradering av Storstilsböcker för läsare med synhandikapp
. Legimus för Daisytalböcker för synskadade och låntagare som av andra anledningar har

svårt att läsa tryckta böcker
. Hemlån av Daisyspelare för synskadade och låntagare som av andra anledningar har

svårt att läsa tryckta böcker
. Boken-kommer-verksamhet för låntagare som inte själva kan ta sig till biblioteket

MELLERUDS
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Kultur- och utbildningsförvaltningen
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Lokaler

Melleruds bibliotek

o Den fysiska miljön har förbättrats med ökat utrymme mellan bokhyllor, övrig möblering
och genom breddning av vissa dörrar

. Förbättrad belysning
r Uppgraderad hörslinga i Konstrummet
. Höj- och sänkbar katalogdator på barnavdelningen

Kunskap

Kulturskolans och kommunbibliotekets personal har gått regionens utbildning om
funktionsnedsättningar, bemötande, enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet.

Anders Pettersson
Förvaltningschef



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2023-03-22

ARENDE 10 Dnr KUN 2023135

Taxa för stad och utökning av fristående förskola och pedagogisk
omsor9

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
administrationsavgifter beslutas för lämplighetsprövning av både enskild och juridisk person

som vill starta och utöka fristående förskola och pedagogisk omsorg samt att avgifterna
fastställs för 2023.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förslå kommunfullmäktige att fastställa avgift för
fristående förskola till 28 000 kr vid nyetablering av förskolenhet och 20 000 kr utökning av
antalet platser i befintlig verksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förslå kommunfullmäktige att fastställa avgift för
fristående pedagogisk omsorg till 20 000 kr för enskild aktör med verksamhet i eget hem och
28 000 kr för pedagogisk omsorg som bedrivs i annan form vid nyetablering.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förslå kommunfullmäktige att fastställa avgift för
utökning av antalet platser i fristående pedagogisk omsorg till 20 000 kr för all verksamhet som
inte bedrivs av enskild aktör med verksamhet i eget hem.

Sammanfattning av ärendet

Den 1januari2023 trädde ändringar i Skollag (2010:800) i kraft vilket ger kommuner möjlighet
att lämplighetspröva enskilda och juridiska personer innan start av fristående förskola och
pedagogisk omsorg enligt 25 kap 10 - 10a 95.

Enligt skollag (2010:800) 25 kap 10c $ ges kommunen möjlighet att ta ut en avgift för denna
prövning.
Prövningen av juridisk person som ikläder sig rollen som huvudman vid ansökan om start av
verksamhet enligt ovan anses som mer omfattande och tvingande än undersökningen som
avser enskild huvudman,

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-02-I7, taxa för start och utökning av fristående förskola och pedagogisk
omsorg/ bilaga 6

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

12
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Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse - Taxa för staft och utökning av fristående
förskola och pedagogisk omsorg.

Förslag till beslut i Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäKige att
administrationsavgifter beslutas för lämplighetsprövning av både enskild och juridisk person

som vill starta och utöka fristående förskola och pedagogisk omsorg samt att avgifterna
fastställs för 7023.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förslå kommunfullmäktige att fastställa avgift för
fristående förskola till 28 000 kr vid nyetablering av förskolenhet och 20 000 kr utökning av
antalet platser i befintlig verksamhet,

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förslå kommunfullmäktige att fastställa avgift för
fristående pedagogisk omsorg till 20 000 kr för enskild aKör med verksamhet i eget hem och
28 000 kr för pedagogisk omsorg som bedrivs i annan form vid nyetablering.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förslå kommunfullmäktige att fastställa avgift för
utökning av antalet platser i fristående pedagogisk omsorg till 20 000 kr för all verkamhet som
inte bedrivs av enskild aKör med verkamhet i eget hem,

Sammanfattning

Den 1 januari 2023 trädde ändringar i Skollag (2010:800) i kraft vilket ger kommuner möjlighet
att lämplighetspröva enskilda och juridiska personer innan start av fristående förskola och
pedagogisk omsorg enligt 25 kap 10 - 10a $$.

Enligt skollag (2010:800) 25 kap 10c $ ges kommunen möjlighet att ta ut en avgift för denna
prövning.

Prövningen av juridisk person som ikläder sig rollen som huvudman vid ansökan om start av
verksamhet enligt ovan anses som mer omfattande och tvingande än undersökningen som
avser enskild huvudman.

Anders Pettersson
Förvaltningschef
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2023-03-22

ARENDE 11 Dnr KUN 2022164

Etevperspektiv Åsens skola

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att vidaresända materialet till Kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 februari 2023 5 20 p 5 att ge Kultur- och
utbildningsnämndens presidium i uppgift att ta fram en specifikation av beslutsunderlag som
komplement till utredningen som innehåller en bedömning av elevperspektivet gentemot
eventuella förändringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-02-21, elevperspektiv Åsens skola, bilaga 7

t3
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Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse - Elevperspektiv

Förslag till beslut i Kultur och utbildningsnämndens presidium

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att vidaresända materialet till Kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 februari 2023 5 20 p 5 att ge Kultur- och
utbildningsnämndens presidium i uppgift att ta fram en specifikation av beslutsunderlag som
komplement till utredningen som innehåller en bedömning av elevperspektivet gentemot
eventuella förändringar.

Sammanfattning

Den uppgift som Kommunstyrelsens arbetsutskott lagt på Kultur och utbildningsnämndens
presidium kan sammanfattas som problematisk. Kultur- och utbildningsförvaltningen har ändå
valt att för nämndens presidium presentera några infallsvinklar ur ett elevperspektiv,

Sammanfattningsvis är det ett rimligt antagande att några barn kan se ett byte av skola som
oroande likväl som att andra barn ser det som utmanande och spännande. Ett annat viktigt
elevperspektiv är möjligheten att få tillgång till en likvärdig underuisning.

Redovisade infallsvinklar

Inlärningssituationen

Förualtningens främsta uppgift är att ge likvärdiga och goda förutsättningar för barn lärande,

Under rådande förutsättningar bedrivs undervisningen på Åsens skola åldersblandad, Från och
med hösten 2023 kommer förskoleklassens barn undervisas tillsammans med elever från årkurs
1 till 3. Det finns idag ingen vetenskaplig och beprövad grund för att åldersblandad
underuisning generellt sett är positiv för barns lärande och kunskapsuWeckling, Även i

ålderhomogena grupper finns det stor variation såväl mognads- som kunskapsmässigt,

Det komoensatoriska uopdraqet

Kraven har ökat under de senare åren med fokus på skolans kompensatoriska uppdrag - att
skolan ska kompensera för elevernas olika behov och förutsättningar. I dag har Åsens skola
betydligt färre elever per klass/grupp, per årskurs och en högre lärartäthet jämfört med övriga
skolor i kommunen, Det blir därför svårt att klara det kompensatoriska uppdraget och en
likvärdig skola i hela kommunen då Äsens skola med mindre underuisningsgrupper förstärks
ekonomiskt med strukturersättning som tas från övriga skolor i kommunen. Dessa medel kan

användas mer effektivt med ett färre antal skolor. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar
för alla barn/elever att nå målen. Ur denna likvärdighetsaspekt så saknar Åsens skola

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

Bankgiro
s502-2776

Organisationsnummer
212000-1488
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underuisningslokaler för slöjd och hemkunskap, vilket gör att eleverna i årskurs 3-6 måste
skjutsas till centrala Mellerud för denna undervisning, Äsens elever har även betydligt sämre

tillgång till skolsköterska, socialpedagog och kurator än de större skolorna.

Bemötande

Utöver strävan mot kunskapsmålen finns också en social dimension i verksamheten där barnen

bemöts av personal inom verksamheterna. Kultur och utbildningsnämnden i Melleruds kommun
genomför elevenkäter vartannat år. Elever i grundskolan årskurs 3 till 9, gymnasiet och

vuxenstuderande erbjuds att delta i undersökningen. Den senaste enkäten genomfördes som

ett elektroniskt formulär under tidsperioden 26 april 2022tll och med 13 maj 2022, I dessa

enkäter ges eleverna möjlighet att ge sin syn på bemötandet elever emellan samt mellan elever
och vuxna.

När resultaten analyseras över tid syns vissa skillnader elevernas uppfattning av bemötandet
mellan de mindre och större skolorna. Men det är svårt att dra några långtgående slutsatser
utifrån enkätresultaten.

Trivsel och trvgghet

Kultur och utbildningsnämnden har tidigare, 16 februari 2023 5 24, tll kommunstyrelsens
arbetsutskott redovisat resultat från elevenkäter gällande trivsel och trygghet, I denna

sammanställning redovisas endast siffermaterialet.

Faqerlidsskolan 6 6 5,7 5,6 5,3 5,0

Åsens skola 5,2 5,3 5,6 4,6 4,8 5,6

Äsebro 5,1 5,6 5,5 4,4 5,2 5,s

5.3 5,2 5.3 5,1 4,8 5,3Karolinerskolan

Nordalsskolan 5,4 5 5,1 4,8 4,7 5,1

Jag blir bra bemött på
min skola av mina lärare

2018 2020 2022

5,5Faqerlidsskolan 5,9 5,9

Äsens skola 5 4,9 5,39

Åsebro 4,6 5 5,47

Karolinerskolan 5.1 5,2 5,01

5 4,9 4,82Nordalsskolan

Påstående
Undersökn

Jag trivs i skolan
2018 2020 2022sår

Faqerlidsskolan 5r9 5r9 5r6

Åsens skola 4,8 511 5,64

Påstående
Undersökn

Jag känner mig trygg i
skolan

2018 2020 2022r
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Åsebro 4,8 5r6 5,66

Karolinerskolan 5r3 513 5,16

Nordalsskolan 5,2 4,8 4,85

När resultaten analyseras över tid syns vissa skillnader elevernas uppfattning av trivsel och
trygghet mellan de mindre och större skolorna. Men det är svårt att dra några långtgående
slutsatser utifrån enkätresultaten.

Fler får åka skolskiuts

Den absolut mest påtagliga konsekvensen av en förändrad skolorganisation i Melleruds kommun
är att fler barn får åka skolskjuts till och från skolan. I nuvarande skolskjutssystem är enkel resa
estimerad till 25 minuter mellan Åsens skola och skolområdet i Mellerud. Även om reslängden

ryms klaft inom de ramar som kommunen satt upp i sitt skolskjutsreglemente så kan vissa
elever uppleva det som kännbart,

Anders Pettersson
Förualtningschef
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