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1.

Rubrik
Val av justerare:
Val av ersättare:
Justeringsdag:
Fastställande av dagordning

2.

Information från Kulturbruket på Dal

Katarina Körling
Kl 08.40

3.

Melleruds kulturpris 2020

4.

Elevrådsdialog 2020

5.

Barnomsorgsbehovet

6.

Sysselsättningsprojekt – Jobbredo

7.

Intern kontrollplan 2020

Anita Andersson-Hagsgård
Lars Johansson
kl 10.30
Gunnar Karlsson
kl 11.15
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Informationsärende - Tvåfaktorsinloggning
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Informationsärende – Upphandling av skolskjutsar
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Könsskillnader i skolresultat

11.

Rapporter från förvaltningen och nämnd

12.

Delegeringsärenden
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Kultur- och utbildningsförvaltningen
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Besöksadress: Storgatan 13, 464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post:

MELLERUDS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA KUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

2020-01-20

ÄRENDE 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.
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MELLERUDS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA KUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

2020-01-20

ÄRENDE 2

Information från Kulturbruket på Dal.
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Representanter för Kulturbruket på Dal redogör för verksamheten och ekonomin för året som
gått och berättar om kommande program inför 2020.
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MELLERUDS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA KUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

2020-01-20

ÄRENDE 3

Dnr:

Melleruds kulturpris 2019
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden fastställer sammansättning av beredningsgrupp för Melleruds
kulturpris 2020.
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.
Vid nämndens sammanträde 2019-12-18 beslutades att förslag till sammansättning av
beredningsgrupp för nominering av kandidater till Melleruds kulturpris 2019 sker vid nämndens
sammanträde 2020-05-11.
Kultur- och utbildningsnämnden fastställer sammansättning av beredningsgrupp för årets
kulturpris.
Beslutsunderlag
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-18, § 131
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MELLERUDS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA KUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

2020-01-20

ÄRENDE 4

Dnr KUN 2019/185

Elevrådsdialog 2020
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om frågor inför elevrådsdialog 2019.
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.
Vid nämndens sammanträde 20 januari ska ledamöterna besluta om frågor för 2020 års
elevrådsdialog.
Kultur- och utbildningsnämnden diskuterar tidsplan för elevrådsdialog.
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MELLERUDS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA KUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

2020-01-20

ÄRENDE 5

Barnomsorgsbehov
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Fortsatt information om behovet av förskoleplatser.
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MELLERUDS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA KUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

2020-01-20

ÄRENDE 6

Dnr:

Sysselsättningsprojekt - Jobbredo
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna projektet Jobbredo.
Kultur och utbildningsnämnden beslutar att tillskriva Kommunstyrelsen i ett äskande om 880
Tkr som finansiering av projektet jobbredo för åren 2020 och 2021.
Sammanfattning
Arbetsmarknadsenheten har arbetet fram en förstudie och plan - Projektet Jobbredo - som
syftar till att mer aktivt arbeta med och hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
att komma närmare ett arbete och egen försörjning. Modellen är utvecklad utifrån lokala
förhållanden.
I modellen ingår att projektet genomförs i anslutning till verksamheten som idag bedrivs på
Fryken inledningsvis. Efter en period på Fryken skall deltagaren gå vidare till praktik/arbete på
någon kommunal verksamhet eller privat.
Målet är att deltagaren skall bli anställd utan anställningsstöd på kommun eller privat. Planen är
att projektet skall omfatta 20 deltagare och att deltagarna skall vara i projektet 3 till 48
månader. Detta innebär att vi hanterar mellan 20 och 50 deltagare/år i projektet
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 10 januari 2020

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen
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Kultur och Utbildningsnämnden
Melleruds kommun

Handläggare:
Direktnummer:
Mail:
Datum:
Dnr:

Anders Pettersson
0530-181 16
anders.pettersson@mellerud.se
10 Januari 2020
KUN

Tjänsteskrivelse – Projekt jobbredo.
Förslag till beslut
Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna projektet Jobbredo.
Kultur och utbildningsnämnden beslutar att tillskriva Kommunstyrelsen i ett äskande om 880
Tkr som finansiering av projektet jobbredo för åren 2020 och 2021.
Sammanfattning
Arbetsmarknadsenheten har arbetet fram en förstudie och plan - Projektet Jobbredo - som
syftar till att mer aktivt arbeta med och hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden
att komma närmare ett arbete och egen försörjning. Modellen är utvecklad utifrån lokala
förhållanden.
I modellen ingår att projektet genomförs i anslutning till verksamheten som idag bedrivs på
Fryken inledningsvis. Efter en period på Fryken skall deltagaren gå vidare till praktik/arbete på
någon kommunal verksamhet eller privat.
Målet är att deltagaren skall bli anställd utan anställningsstöd på kommun eller privat. Planen är
att projektet skall omfatta 20 deltagare och att deltagarna skall vara i projektet 3 till 48
månader. Detta innebär att vi hanterar mellan 20 och 50 deltagare per år i projektet
Bakgrund
Sedan 1 oktober 2018 är Arbetsmarknadsenheten organiserad i Kultur och
Utbildningsförvaltningen för att söka synergieffekter med vuxenutbildningen.
Det är nuvarande förvaltnings uppfattning att ytterligare ansträngningar måste göras för att
utveckla samverkan mellan vuxenutbildningen och arbetsliv som ett led i att fler
kommuninvånare skall komma i närheten av den ordinarie arbetsmarknaden.
Ekonomi
Projekt Jobbredo kan inrymmas inom befintliga lokaler. Bemanning och löpande kostnader
beräknas till 880 000 kr per år för projektet. Vilket är ett belopp som inte ryms inom Kultur och
utbildningsnämndens ordinarie ramtilldelning. Det är förvaltningens uppfattning att ett projekt
av den här typen bör löpa över minst två år för att se effekter i ett längre perspektiv och en
trovärdighet i tänkta utvärderingsmodeller.
Fördelningen av kostnader kopplade till deltagarersättning behöver belysas ytterligare då detta
kan bli föremål för fördelning mellan kommunens olika förvaltningar. Projektet måste få tillgång
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

till praktikplatser och anställningar med anställningsstöd över hela kommunens verksamhet
samtidigt som att det kan förväntas att som kostnaden för försörjningsstöd försvinner. Detta
måste förvaltningarna på något sätt hantera ekonomiskt för att effekten av fler i egen
försörjning skall uppnås.
Beslutsunderlag
Projektplan Jobbredo

Anders Pettersson
Förvaltningschef, Kultur och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Diariet
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

MELLERUDS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA KUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

2020-01-20

ÄRENDE 7

Dnr:

Intern kontrollplan 2020
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden fastställer intern kontrollplan för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med
övergripande mål, fastställda planer, reglementen och andra styrdokument, med bibehållet
förtroende. Arbetet berör alla, politiker som anställd.
En fungerande intern kontroll leder till att fel och brister som kan komma att skapa allvarliga
konsekvenser i framtiden förebyggs och förhoppningsvis upptäcks tidigt. En intern kontroll ska
vara en naturlig del av det dagliga arbetet.
Förvaltningschefen redogör föreslagen intern kontrollplan för 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Internkontrollplan 2020, separat bilaga.

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen
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Kultur och Utbildningsnämnden
Melleruds kommun

Handläggare:
Direktnummer:
Mail:
Datum:
Dnr:

Anders Pettersson
0530-181 16
anders.pettersson@mellerud.se
10 Januari 2020
KUN

Tjänsteskrivelse – Intern Kontrollplan 2020.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden fastställer intern kontrollplan för 2020.
Sammanfattning av ärendet
Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med
övergripande mål, fastställda planer, reglementen och andra styrdokument, med bibehållet
förtroende. Arbetet berör alla, politiker som anställd.
En fungerande intern kontroll leder till att fel och brister som kan komma att skapa allvarliga
konsekvenser i framtiden förebyggs och förhoppningsvis upptäcks tidigt. En intern kontroll ska
vara en naturlig del av det dagliga arbetet.
Förvaltningschefen redogör föreslagen intern kontrollplan för 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Internkontrollplan 2020, separat bilaga.

Anders Pettersson
Förvaltningschef, Kultur och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen

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
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Konsekvens IK

Sannolikhet IK

Allvarlig
Kännbar
Lindrig
Försumbar

Sannolik
Möjlig
Mindre
Osannolik

Riskanalys

Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning

1 Få undervisande lärare med
legitimation

Beskrivning av risk
Avsaknad av behörig personal och aktiv rekrytering
medför att målet om en likvärdig skola inte kan
upprätthållas.
Konsekvensbeskrivning
Färre elever når målen.

2 Barn och ungdomar blir utsatta för
diskriminerande och kränkande
behandling

Beskrivning av risk
Barn och ungdomar riskerar att bli utsatta för
diskriminerande och kränkande behandling.
Konsekvensbeskrivning
Påverkar skolresultat som ger barn och ungdomar får en
dålig start på livet med psykisk ohälsa.

3 Barn som försvinner från förskola
eller inte uppfyller skolplikten.

Beskrivning av risk
Att barn inte uppfyller skolplikten eller försvinner från
förskolan kan vara en indikator på missförhållanden.
Konsekvensbeskrivning
Barn risker att fara illa. Juridiska och förtroendemässiga
konsekvenser

4 Barn uteblir från skolan.

Beskrivning av risk
Barn med låg eller ingen närvaro över tid risker att inte
nå betygsmålen i flera ämnen.
Konsekvensbeskrivning
Juridiska och förtroendemässiga konsekvenser.
Bristfälliga betyg

Risk 2020

Konsekvens Ik 2020

Sannolikhet IK 2020

Kännbar

Möjlig

Allvarlig

Möjlig

Allvarlig

Mindre

Kännbar

Mindre

9

12

8

6

Riskanalys

Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning

5 Brister i det systematiska
kvalitetsarbetet

Beskrivning av risk
Brister i det systematiska kvalitetsarbetet leder till att
verksamhetsstyrningen inte fungerar
Konsekvensbeskrivning
Uppfyller inte skolinspektionens krav.

6 Ej erbjuda förskoleplats inom 4
månader

Beskrivning av risk
Avsaknad förskoleplatser medför att kommuninvånare
får svårigheter att återgå i sysselsättning.
Konsekvensbeskrivning
Förtroendemässiga konsekvenser för kommunen och
ekonomiska konsekvenser för kommuninvånare.

7 Elev klarar inte gymnasieexamen

Beskrivning av risk
Att elever inte klarar att ta examen trots vidtagna
åtgärder. Utan examen ökar risken för ohälsa,
utanförskap, missbruk och bidragsberoende.
Konsekvensbeskrivning
Verksamhet, juridiska konsekvenser

Risk 2020

Konsekvens Ik 2020

Sannolikhet IK 2020

Kännbar

Möjlig

Kännbar

Mindre

Kännbar

Mindre

9

6

6

Riskanalys

Beskrivning av risk + Konsekvensbeskrivning

8 Externa hot och våld mot
verksamheten

Beskrivning av risk
Obebehörig och eventuellt påverkade människor,
bombhot, mail, sociala media, våld mot elever och
personal som riskerar att påverka verksamheten.
Konsekvensbeskrivning
Verksamhetsmässiga och förtroendemässiga
konsekvenser. Samt arbetsmiljö.

9 Förvaltningen missar att ansöka
riktade statsbidrag

Beskrivning av risk
Missar att ansöka riktade statsbidrag som är möjliga att
söka.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomiska, verksamhetsmässiga och
förtroendemässiga konsekvenser.

10 Låg sysselsättning

Beskrivning av risk
Misslyckas med åtgärder för att öka sysselsättningen
Konsekvensbeskrivning
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

11 Sekretessen bryts runt barn med
skyddad identitet

Beskrivning av risk
Information om barn som omfattas av sekretess
hanteras felaktigt.
Konsekvensbeskrivning
Juridiska och förtroendemässiga konsekvenser. Barn
och elever far illa.

Risk 2020

Konsekvens Ik 2020

Sannolikhet IK 2020
Allvarlig

Osannolik

Kännbar

Mindre

Kännbar

Sannolik

Allvarlig

Mindre

4

6

12
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MELLERUDS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA KUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

2020-01-20

ÄRENDE 8

Dnr:

Informationsärende - Tvåfaktorsinloggning
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar godkänna informationen
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och utbildningsnämndens ledamöter informeras om förvaltningens arbete med att säkra
persondata och digitaliserad information. Ledamöter kommer också att beredas möjlighet att
aktivera kompletterande inloggning.
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MELLERUDS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA KUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

2020-01-20

ÄRENDE 9

Informationsärende - upphandling av skolskjutsar
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kultur och utbildningsnämnden informeras om processen för upphandling av skolskjutsar.
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MELLERUDS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA KUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

2020-01-20

ÄRENDE 10

Informationsärende – Terminsuppstart – Könsskillnader i skolresultat
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen informerar från seminariet i Kulturbruket i samband med terminsuppstarten
den 8 januari 2020.
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MELLERUDS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA KUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

2020-01-20

ÄRENDE 11

Rapporter från förvaltningen och nämnd
Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschefen rapporterar från förvaltningen och nämndens ledamöter lämnar information
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MELLERUDS KOMMUN

FÖREDRAGNINGSLISTA KUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

2020-01-20

ÄRENDE 12

Delegeringsärenden
Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till 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.
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