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Anwar Rasul (S) 
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Tjänstgörande ersättare Lisbet Andersson (C) för Carina Walterlin (KIM) 
 
Övriga närvarande 

Ersättare Liselott Hassel (SD) Teams 

  

Tjänstepersoner Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef   
 Linda Eriksson, förvaltningssekreterare 

 Gunnar Karlsson, skolsamordnare 

 Liselott Vislander, förvaltningsekonom 
 

 
 

 
Utses att justera  

Justerare Marianne Sand-Wallin (S) 

Ersättare Ludwig Mossberg (M) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 28 maj 2021, klockan 13.00 
 

 
Justerade paragrafer  §§ 49 - 59 

 

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

  Linda Eriksson 

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

  Anna Sanengen  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Marianne Sand-Wallin 

 

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

 

Organ Kultur- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2021-05-26 

 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-28 
   

Datum då anslaget tas ned 2021-06-20 
  
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

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

 Linda Eriksson 
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§ 49     

  

Fastställande av dagordning 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer dagordning enligt utskickad kallelse med följande 

tillägg;  

 

• Ledamotsinitiativ gällande inventering av icke legitimerade lärares kompetens 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande redogör för utskickad kallelse. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

utskickad kallelse med följande tillägg;  

 

• Ledamotsinitiativ gällande inventering av icke legitimerade lärares kompetens 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 50 Dnr KUN 2021/70 

  

Arbetsmiljöbokslut för kultur- och utbildningsförvaltningen 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att arbetsmiljöbokslut ska redovisas två gånger per år. 

Vid sammanträdet i juni redovisas skyddsronder, tillbud och sjukfrånvaro. I december varje år 
redovisas resultat av en enkät som beskriver den psykosociala arbetsmiljön, tillbud och 

sjukfrånvaro.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Vid sammanträdet 2021-04-21 redovisade kommunens HR-konsult arbetsmiljöbokslutet för 
2020. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade att vid sammanträdet 2021-05-26 bestämma vad 
som ska redovisas för kultur- och utbildningsnämnden under året när det gäller arbetsmiljö 

inom kultur- och utbildningsförvaltningen. 

 

Beslutet skickas till 

Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att arbetsmiljöbokslut 
ska redovisas två gånger per år. Vid sammanträdet i juni redovisas skyddsronder, tillbud och 

sjukfrånvaro. I december varje år redovisas resultat av en enkät som beskriver den 
psykosociala arbetsmiljön, tillbud och sjukfrånvaro. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 51 Dnr KUN 2021/58 

  

Skolfonder 2021 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt fondgruppens förslag på fördelning av 

skolfonder 2021. Överblivna medel från i ansökan angiven aktivitet återgår till fonden. 

Utbetalning av de fördelande pengarna sker efter att kvitto redovisats. Redovisning ska ske 
senast 2021-12-31. 

Johan Larssons donationsfond nr 2501: 

- Karolinerskolan, studieresa i Dalsland.    5000 kr 

 

Johan Dahlborgs fond nr 2502: 

- Åsebro skola, studieresa för pedagogisk personal.   10 000 kr 

  

Skolfonden nr 2503:  

- Åsebro skola, studieresa till Vitlycke friluftsmuseum, årskurs 1-6. 35 000 kr 

 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år delas medel ur skolfonderna ut. Tidsplan och regler för ansökan om aktuella fonder 
beslutades på kultur- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-24. 

 
Nämndens ordförande redogör för förslag på fördelning av skolfonder 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2021-03-24, § 32 

 
Beslutet skickas till 

Samtliga sökande ur fonderna. 

 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt fondgruppens 

förslag på fördelning av skolfonder 2021. Överblivna medel från i ansökan angiven aktivitet 
återgår till fonden. Utbetalning av de fördelande pengarna sker efter att kvitto redovisats. 

Redovisning ska ske senast 2021-12-31. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 52 Dnr KUN 2021/80 

  

Beslut om extra ersättning till gymnasieelev 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ansökan från Bengtsfors kommun om extra 

resurser alternativt tilläggsbelopp för extraordinärt stöd för elev. Elevens behov av stöd är inte 
att betrakta som extraordinärt och kan därmed tillgodoses inom grundbeloppet. 

 

Deltar ej  

Marianne Sand Wallin (S) deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning av ärendet 

 
15 april 2021 inkommer Bengtsfors kommun med begäran om extraersättning för 

gymnasieelev. 

Förvaltningschefen redogör för ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Separata bilagor delas ut vid sammanträdet 

 

Beslutet skickas till 

Bengtsfors kommun 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att avslå ansökan 

från Bengtsfors kommun om extra resurser alternativt tilläggsbelopp för extraordinärt stöd för 
elev. Elevens behov av stöd är inte att betrakta som extraordinärt och kan därmed tillgodoses 

inom grundbeloppet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 53  Dnr KUN 2021/82   

  

Resultat av förskoleenkät 2021 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Under tre veckor i april och maj genomfördes en enkätundersökning på Melleruds förskolor. 

Förskoleenkäten genomförs vartannat år. Enkätresultaten har utvärderats och ligger till grund 

för fortsatt utveckling av Melleruds förskolor. 

Skolsamordnaren redogör för resultat av årets förskoleenkät. 

 

Beslutsunderlag 

Resultat av förskoleekät 

 

Beslutet skickas till 

Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 54 Dnr KUN 2021/83  

  

Resultat av fritidshemsenkät 2021 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Under tre veckor i april och maj genomfördes en enkätundersökning på Melleruds fritidshem. 

Fritidshemsenkäten genomförs vartannat år. Enkätresultaten har utvärderats och ligger till 

grund för fortsatt utveckling av Melleruds fritidshem. 

Skolsamordnaren redogör för resultat av årets fritidshemsenkät. 

 

Beslutsunderlag 

Resultat av fritidshemsenkät 

 

Beslutet skickas till 

Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden fastställer godkänner 
redovisningen. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 55  Dnr KUN 2021/81 

     

Prognos 1, 2021 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Kultur- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att vidta åtgärder för att minska 

underskottet. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningsekonomen redogör för det ekonomiska läget, enligt prognos 1. 

 

Beslutsunderlag 

Prognos 1 2021 

 
Beslutet skickas till 

Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Ludwig Mossberg (M): Kultur- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att vidta 

åtgärder för att minska underskottet. 

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 56  Dnr KUN 2021/16 

  

Budget 2022 – tjänstemannaförslag 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner tjänstemannaförslaget till budget 2022. 

  

Reservationer 

Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

Protokollsanteckningar 

Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet: 
 

” Vi Sverigedemokrater menar att vissa strukturella förändringar i kommunens budget som 
helhet behövs för att rätta till skevheter i kostnadsbilden för att stärka skolans ekonomiska 
ställning. Snarare än tillfälliga lösningar. Därför menar vi att majoritetens förslag på ett tillfälligt 
anslag på fyra miljoner kr för 2022 utgår och ersätts med en permanent lösning enligt nedan 
yrkande.  

Marianne Sand-Wallin (S) och Anwar Rasul (S) lämnar följande anteckning till protokollet: 

Den Socialdemokratiska kommunala gruppen för KUN godkänner INTE tjänstepersoners 
föreliggande förslag till budget 2022. Vi reserverar oss emot KUNs beslut till förmån för eget 
förslag enligt följande; 
IKE ersättningar 
De senaste årens felbudgeteringar som orsakas av olika ungdomars fria val av 
gymnasieutbildningar måste rättas till. Det är inte försvarbart och i kommande prognoser både 
under 2021 och 2022 måste denna budgetpost ha ett särskilt fokus och kunna justeras under 
pågående verksamhet om utvecklingen av våra ungdomars gymnasieval förändras ytterligare. 
Åsens skola 
För andra året i rad redovisar förslaget till budget ifrån tjänstepersoner att fortsatt drift av 
Åsens skola skulle vara både en ekonomisk och pedagogisk belastning för Melleruds kommun. 
Tvärtom menar vi socialdemokrater att Åsens skola är en nödvändig satsning som ger särskilda 
möjligheter till studiero och är ett utmärkt val för föräldrar som vill att deras barn ska få växa 
upp på en mindre ort. Vi Socialdemokrater vänder oss bestämt emot ett förslag om nedläggning 
och vill i stället att skolan i Åsen ska ingå i en plan för utveckling av hela Åsensbruk med 
omnejd som vi lämnat in en motion för. 
Dessutom tvingas vi tyvärr konstatera att de beräkningsunderlag som lämnats med 
budgetförslaget (20/4) inte belyser de verkliga konsekvenser, varken med siffror eller ord, som 
ett politiskt beslut om nedläggning skulle innebära. Om beslutet om nedläggning läggs fast av 
nämnden, kommer vi presentera en särskild handling i ärendet. (Bilaga hos vår gruppledare) 
Grundskolan 
Det är ett nationellt mål att alla barn i slutet av årskurs 1 skall kunna, läsa, skriva och räkna, 
den så kallade Läsa, skriva, räkna garantin. Regeringen avsätter riktade medel för att skolorna 
skall leva upp till detta mål. Ingen av skolorna i Melleruds kommun lever upp till detta mål, och 
rektorerna har påtalat att budget inte räcker till för att anställa bara behöriga lärare, att det är 
problem med vikarieanskaffningen och att om det kommer elever med särskilda behov räcker 
inte budget till för att eleverna skall få det stöd de har rätt att få.  
Självklart är det så att om en skola får flera stycken elever med särskilda behov så går den 
skolan minus medan den skola som inte får barn med särskilda behov klarar att hålla budget – 
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detta så länge vi budgeterar med en fast penningsumma per elev som enda budget för en 
skola. Vi socialdemokrater föreslår att i väntan på en annan lösning för beräkning av 
elevpengens storlek förs alla kostnader för elevers särskilda behov till förvaltningschefens 
budget.  
Kommunens viktigaste uppgift är att alla grundskoleelever skall bli behöriga till 
gymnasiestudier. 20% av eleverna på Rådaskolan var inte behöriga 2019, vilket är sämre än 
snittet för riket där 16%, inte klarar behörigheten. Mellerud unga behöver bättre och 
kommunen måste budgetera för behöriga lärare och utöka insatserna för att säkra tillgången till 
behöriga lärare. 
Budgetförslaget från förvaltningen om besparingar inom grundskolan (- 600`) och AME (-500`) 
som innebär kostymanpassning med anledning av minskade volymer i verksamheten ställer vi 
oss självklart bakom.” 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstemannaförslag till budget 2022. 

Förvaltningschefen redovisar underlaget till budgetförslag för 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Budget 2022 – tjänstemannaförslag 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner 
tjänstemannaförslaget till budget 2022. 

 
Ulf Rexefjord (SD): 

1. Majoritetens förslag att tillföra ett tillfälligt anslag på 4 000 000 utgår ur 
tjänstemannaförslaget. 

2. 3 000 000 kr omfördelas i nämndens rambudget från frivillig verksamhet till obligatorisk 
undervisning. 

 

Marianne Sand Wallin (S): 

1. 200 000 kr tillförs KUNs budget i form av utökad ram, med främsta syfte att användas för 
individuellt inriktad fortbildning för lärare i grundskolans första två årskurser och förskollärare i 

främst ämnena svenska, matematik, ämneskunskap och metodik. Det kan handla om 
studiematerial, kursavgifter osv.  till enskilda lärare i fortbildning. 

 
2. 300 000 kr tillförs KUNs budget i form av utökad ram, för att med några obehöriga lärare 

som exempel, genomföra en utvecklingsväg som leder till behörighet och fast anställning. 

3. 2 400 000 tillförs föreslagen ram för KUNs budget så att Åsens skola blir kvar och under 2022 

tas i stället en utvecklingsplan för skolan fram inom ramen för en föreslagen utvecklingsplan för 

hela Åsensbruk med omnejd 
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4. 600 000 kr tillförs KUNs budget i form av utökad ram med syfte att utreda möjligheten och 

påbörja försök att iscensätta ett centrum för sysselsättning i Melleruds kommun för de som inte 

får sådan enligt LSS eller kan delta i någon form av arbetsmarknadsåtgärd. (Denna punkt bör 

samordnas med en önskad diskussion om etablering genom KS) 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer det tre förslagen mot varandra och finner att kultur- och utbildningsnämnden 

bifaller ordförandes förlag. 

Ordförande utser sitt förslag till huvudförslag. 

 

Beslutet skickas till 

 

Kommunstyrelsekontoret 

Ekonomiavdelningen 
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§ 57 

 

Aktuella frågor 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen informerar om aktuella frågor: 
 

Kulturpriset 

Förlängd tid för att ansöka till kulturpriset på grund av endast en inkommen ansökan. Sista dag 

för ansökan är 2021-06-13. 

 

Uppsägning som kan leda till omorganisation 

Rektor för vuxenutbildningen/AME har sagt upp sig och slutar 15 september. I samband med 
detta finns förslag på en organisationsförändring där AME går över till socialförvaltningen. 

Kommunchefen har fattat ett inriktningsbeslut i frågan. Rektor för gymnasiet föreslås att även 
ansvara för vuxenutbildningen. 

 

Nästa utskott  

Fredagen 11 juni klockan 09:00  

 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 58 
 
Delegeringsärenden 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till nämndens ordförande, 

förvaltningschefen och rektorerna. Beslutanderätten finns reglerad i kultur- och 

utbildningsnämndens delegeringsordning. De beslut som tagits med stöd av delegeringsreglerna 
redovisas varje månad till nämnden. 

 
Anmälan av delegationsbeslut 

 
Karolinerskolan (mars och april)  § 4 

 

 
Anmälan av delegationsbeslut 

 
Undertecknad har med stöd av KUN-nämndens delegeringsordning 2012-04-18 § 46 och 

delgeringsregler för Melleruds kommun KF 2011-05-25 § 44 beslutat i nedan förtecknade 

ärenden.  
Enhet: Karolinerskolan    Period: mars/april 

 
Delegat: Inger Strand 

 
 

 

 
  

Dnr - 

enh 

Datum Ärendebeskrivning och beslut 

K-21-001 210326 Timanst 210401-210709 MA 

K-21-002 210330 Timanst 210401-220331 NSW 

K-21-003 210412 Timanst 210501-220430 ED 

K-21-004 210412 Timanst 210401-220430 JE 

K-21-005 210413 Timanst 210401-210709 MSO 

K-21-006 210414 Timanst 210501-210430 EE 

K-21-007 210414 VT-anst 210701-220630 KD 

K-21-008 210419 Timanst 210420-210827 RA 

K-21-009 210421 Timanst 210501-220430 JJ 

K-21-010 210423 Konvert 210710 LA 
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§ 59   Dnr KUN 2021/84 

 

Ledamotsinitiativ gällande inventering av icke legitimerade lärares 
kompetens 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att redovisa en inventering av 
icke legitimerade lärares kompetens i Melleruds kommun. Ärendet redovisas på nämnden 2021-

06-23. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul (S) väcker fråga angående inventering av icke 

legitimerade lärares kompentens: 

 

”En av nyckelfaktorerna för att nå goda resultat i skolan är tillgången på kompetenta lärare med 
legitimation för de åldersgrupper och ämnen de undervisar i. Det är därför med stor oro vi kan 
läsa i Melleruds Nyheter att endast 61 % av lärare i kommunens grundskolor har behörighet 
och att vi med det ligger på delad sistaplats i Dalsland. Vi har långt till riksgenomsnittet på 70,9 
%. 
Ett sätt att höja behörigheten är att stödja och uppmuntra de obehöriga lärare som vi har 
anställda att skaffa sig behörighet. Ett sådant stöd kan ges på många sätt, men måste utgå från 
vilken formell kompetens den anställda har. 

Begreppet obehörig lärare kan stå för mycket.  

• Det kan i ena ytterlighetsfallet handla om personer som tagit lärarexamen men inte sökt 

legitimation, eller de som har gått en lärarutbildning och saknar några enstaka 

högskolepoäng för att få examen. 

• Det kan också vara personer som har läst enskilda ämnen på högskolan men inte 

kompletterat detta med pedagogisk utbildning, eller personer som har en annan pedagogisk 

utbildning än den som krävs för den tjänst de för närvarande arbetar på. 

• Den andra ytterligheten är personer helt utan högskoleutbildning, ibland till och med utan 

en gymnasieutbildning som ger dem behörighet till högskolans lärarprogram. 

För den första gruppen handlar det om små insatser för att få ytterligare en legitimerad lärare 
till kommunen. Det kan gälla att bevilja en kort tjänstledighet för komplettering av studierna. 
Den andra gruppen kräver lite mer insatser, men även där kan kommunen uppmuntra och 
stödja på olika sätt, till exempel med löfte om tillsvidareanställning när lärarlegitimation 
erhållits. 

Den tredje gruppen är svårare. För dem handlar det om 3,5-5 års högskolestudier, något som 
kommunen knappast kan vara med och delfinansiera eller avge löften om framtida anställning. 
Men det måste vara möjlighet att hitta stöd av icke ekonomisk art. 

För att kunna gå vidare och planera för dessa insatser är det viktigt att skaffa sig en bild av 
vilken kompetens de icke behöriga lärarna i kommunen har. Vi föreslår därför Kultur- och 
utbildningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att i början av höstterminen 2021 göra en 
inventering av vilken formell kompetens varje obehörig anställd lärare i grundskolan har, och 
vad som skulle krävas för att de skulle kunna nå en lärarexamen med tillhörande legitimation.  
Inventeringen ska redovisas för nämnden och HR-avdelning och ligga till grund för vilka insatser 
som är rimliga att göra för att på detta sätt höja lärarbehörigheten i kommunen.” 
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Beslutsunderlag 

Skriftligt ledamotsinitiativ från Marianne Sand-Wallin. 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i 

uppdrag att redovisa en inventering av icke legitimerade lärares kompetens i Melleruds 

kommun. Ärendet redovisas på nämnden 2021-06-23. 
 

Beslutsgång 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


