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Beslutande  
Ledamöter Anna Sanengen, ordf. (C) 
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Ludwig Mossberg, 1:e vice ordf. (M) 

Carina Walterlin (KIM) 
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Anwar Rasul (S) 
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Övriga närvarande 

Ersättare Ann-Christin Larsson (M) 
  

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

 Camilla Berglöv Hermansson, Rektor Nordalsskolan 

 Matti Bertilsson, Rektor Dahlstiernska gymnasiet 
 Gunnar Karlsson, skolsamordnare 

  
 

Utses att justera  

Justerare Marianne Sand-Wallin (S) 

Ersättare Carina Walterlin (KIM) 

 
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 22 oktober 2021, klockan 09.00 

 
 

Justerade paragrafer  §§ 89 - 99 
 

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 2021-10-20 

 

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-22 
  

Datum då anslaget tas ned 2021-11-14 
  
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

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

 Linda Eriksson 
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§ 89     

  

Fastställande av dagordning 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer dagordning enligt utskickad kallelse. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande redogör för utskickad kallelse. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

utskickad kallelse. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 90    Dnr KUN 2018/10 

  

Samverkan kring barn som riskerar att fara illa 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om uppföljning av 

samverkan mellan skola och individ- och familjeomsorgen. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att följa upp och utvärdera hur samverkan fungerar, 

ärendet tas upp på sammanträdet 2022-01-26. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

PwC har genomfört en uppföljande granskning av en tidigare granskning som genomfördes 

2017 avseende samverkan kring barn som riskerar att fara illa. Av den tidigare granskningen 

framgick att socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden inte helt säkerställt en 

ändamålsenlig samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.  

PwC bedömning i den färdiga rapporten är att det finns en plan och forum för samverkan. Det 

finns en stående inbjudan till enhetschefen för barn- och ungdom på socialtjänstens individ- och 

familjeomsorg att delta på de centrala elevhälsoteamets möten som hålls vid tre tillfällen per 

termin. 

Kultur- och utbildningsnämnden önskar en redovisning av hur dessa möten fungerat. Rektor 

som leder elevhälsoteamets möten informerar om ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse 2021-10-15, uppföljande granskning av samverkan kring barn som far illa 

Uppföljande granskning kring barn som riskerar att fara illa 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna 
informationen om uppföljning av samverkan mellan skola och individ- och familjeomsorgen. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att följa upp och utvärdera hur samverkan fungerar, 
ärendet tas upp på sammanträdet 2022-01-26. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 91   Dnr KUN 2021/175   

  

Beslut om gymnasieprogram 2022/2023 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner programutbud för Dahlstiernska gymnasiet läsåret 

2022/2023 enligt rektorns förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Rektor för Dahlstiernska gymnasiet presenterar förslag på programutbud inför läsåret 
2022/2023. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-10-12, programutbud – Dahlstiernska gymnasiet läsåret 2022/2023 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner programutbud för 
Dahlstiernska gymnasiet läsåret 2022/2023 enligt rektorns förslag. 

 
Beslutsgång 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kultur- och utbildningsnämnden 2021-10-20 6 

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 92   Dnr KUN 2021/163 

  

Barnomsorgsbehov i Melleruds kommun 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att hyra en förskolemodul som placeras på 

skolområdet i Åsebro. 

Kultur- och utbildningsnämnden äskar en engångskostnad på totalt 925 tkr för uppförande av 

förskolemodulen. Därutöver tillkommer en hyreskostnad på 20 tkr/månad baserat på en 
hyrestid om 36–60 månader. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Melleruds kommun har för närvarande hög belastning på barnomsorgskön för förskoleplatser i 

centrum och i Åsebro. 

Förvaltningschefen ger en nulägesrapport av förvaltningens arbete med att bemöta det stora 

barnomsorgsbehovet i dessa delar av Melleruds kommun. 

På sammanträdet 2021-09-22 fick förvaltningschefen i uppdrag att undersöka vilka möjligheter 
som finns för att öka antalet barnomsorgsplatser. Förvaltningen har genomfört en kartläggning 

av nyttjandegraden i kommunens förskolor. De har även undersökt möjligheten till fler 
förskoleplatser i Åsebro. 

Förvaltningschefen och skoladministratören redogör för ärendet. 
 

Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13, efterfrågan av barnomsorg i Åsebro 

Elev- och barnkullsutveckling 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att hyra en förskolemodul som placeras på skolområdet 
i Åsebro. 

Kultur- och utbildningsnämnden äskar en engångskostnad på totalt 925 tkr för uppförande av 

förskolemodulen. Därutöver tillkommer en hyreskostnad på 20 tkr/månad baserat på en 
hyrestid om 36–60 månader. 

 
Beslutsgång 

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

 

Beslutsunderlag 

 
Tjänsteskrivelse 2021-10-13, efterfrågan av barnomsorg i Åsebro 

Elev- och barnkullsutveckling 
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Beslutat skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 93   Dnr KUN 2021/163 

   

Kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter 2022 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens förslag på kultur-och 

utbildningsnämndens taxor och avgifter 2022. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över prissättningen för den allmänna 
förskolan. Detta presenteras inför beslut om taxor och avgifter 2023. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över försäljningen av plastpåsar och 
eventuellt lägga till försäljning av tygkassar. Detta presenteras inför beslut om taxor och 

avgifter 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år ska kultur- och utbildningsnämnden föreslå om taxor och avgifter inom kultur- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde till kommunfullmäktige. Beslut om taxor och avgifter 

för 2022 kommer att fattas av kommunfullmäktige i november.  

Förvaltningschefen redogör för förslag på kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter 
för 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag på taxor och avgifter 2022, separat bilaga. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner 

förvaltningschefens förslag på kultur-och utbildningsnämndens taxor och avgifter 2022. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över prissättningen för den allmänna 
förskolan. Detta presenteras inför beslut om taxor och avgifter 2023. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att se över försäljningen av plastpåsar och 
eventuellt lägga till försäljning av tygkassar. Detta presenteras inför beslut om taxor och 

avgifter 2023. 

 

Beslutsgång 

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

 

Beslutet skickas till 

Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsekontoret 
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§ 94   Dnr KUN 2021/161 

  

Måldialog 2022   
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om nämndmål för 2022 enligt följande: 

 
• Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. 

• Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i 

klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro. De frågor i elevenkäten som berör 

trygghet, arbetsro och bemötande besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle. 

• Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna. 

• Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet. 

• Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år. 

• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor.  

• Chefer och medarbetare inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska 

samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 

 

Reservation 

Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul reserverar sig i ärendet. 
 

Protokollsanteckning 
 

Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul (S) 
 
”Den politiska majoriteten har arbetat fram förslag till KUNs nämndmål 2022. 
Vi socialdemokrater upplever fortsatta brister i målstyrningen vad gäller mängden mål, 
målformuleringar och uppföljning. Av de 9 mål som majoriteten formulerat är det 4 som vi inte 
upplever som mätbara mål, och som bör utgå eller omformuleras. Övriga mål ställer vi oss 
bakom, men ett av dessa mål önskar vi skärpa. 
 

Nr Nämndmål KUN 2022 Kommentar från Socialdemokraterna 
1 Ständigt arbeta för att förbättra dialogen 

med vårdnadshavare och elever 
 

Detta är inte ett framtida tillstånd, ett mål – det 
här är en arbetsuppgift eller en aktivitet. 

2 Öka andelen lärare med lärarexamen i 
förskolan, grundskolan och 
gymnasieskolan. 
 

Bra mål, men det bör ändras/skärpas till ”lärare 
med legitimation”, som vi då ställer oss bakom. 

3 Fokus på studieresultat och studiero samt 
stärka lärarnas roll som ledare och 
auktoritet i klassrummen, för att främja 
ordning, reda och arbetsro. 
 

Detta är inte ett framtida tillstånd, ett mål – det 
här är en arbetsuppgift eller en aktivitet. 
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4 De frågor i elevenkäten som berör 
trygghet, arbetsro och bemötande 
besvaras med högsta nivå vid nästa 
tillfälle. 
 

Bra mål, som vi ställer oss bakom 

5 Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna 
läsa, skriva och räkna. 
 

Bra mål, som vi ställer oss bakom. 
Det bör tydliggöras i nyckeltalet att bedömning 
sker enligt mätmetoder i Skolverkets garanti för 
tidiga stödinsatser” 

6 Alla elever som lämnar grundskolan ska nå 
gymnasiebehörighet. 
 

Bra mål, som vi ställer oss bakom 

7 Alla elever i gymnasieskolan ska klara 
gymnasieexamen inom 3 år. 
 

Bra mål, som vi ställer oss bakom 

8 Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, 
bildning och till att utveckla sina skapande 
förmågor 

Detta är inte ett framtida tillstånd, ett mål – det 
här är en arbetsuppgift eller en aktivitet 

9 Chefer och medarbetare inom kultur- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter ska 
samverka för att åstadkomma en god 
arbetsmiljö” 

Detta är inte ett framtida tillstånd, ett mål – det 
här är en arbetsuppgift eller en aktivitet 

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Alla nämnder i Melleruds kommun tar fram mål utifrån kommunens nya vision med mål samt 

fullmäktiges mål. Fullmäktige beslutar om nämndens budgetramar och nämnden anpassar 
därefter målen så de ryms inom tilldelade budgetramar.  

Nämndmålen redovisas vid budgetdialog i september och vid fullmäktiges novembermöte året 

innan budgetåret, kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen 
som ska vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje 

uppföljningstillfälle under året. 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om mål för 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunens vision och nämndmål för kultur- och utbildningsnämnden 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om nämndmål för 
2022 enligt följande: 

 
• Öka andelen lärare med lärarexamen i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. 

• Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i 

klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro. De frågor i elevenkäten som berör 

trygghet, arbetsro och bemötande besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle. 

• Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna. 
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• Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet. 

• Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år. 

• Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande 

förmågor.  

• Chefer och medarbetare inom kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter ska 

samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. 

 

Beslutsgång 

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

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen 
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§ 95   Dnr KUN 2019/164 

  

Kameraövervakning på kommunens skolor   
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen kommer att arbeta med en 

kravspecifikation tillsammans med presidiet för kameraövervakning på kommunens skolor.  

 

Protokollsanteckning 

Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul (S) 

 

”Den politiska majoriteten har 2020 prioriterat att avsätta investeringsmedel för 
kameraövervakning ” och har uppdragit till förvaltningschefen att utreda vilka skolor som är i 
behov av kameraövervakning. 
Vid dagens nämndsmöte begär förvaltningen nämndens förtydligande och önskar en 
kravspecifikation för kameraövervakningen. 
Enligt Integritetsskyddsmyndigheten som ger råd i ärenden om Offentlig kamerabevakning, och 
särskilda råd till Kamerabevakning av skola och förskola är råden mycket tydliga: 
”Med tanke på att integritetsintresset är mycket högt på en skola bör man fundera på om det 
finns någon mindre ingripande åtgärd som man kan vidta istället, beroende på vilken 
problematik man har. Ni kan till exempel överväga att låsa in värdefull utrustning, förstärka 
skalskyddet, förbättra belysningen, bygga om ytor som har skymd sikt, installera rörelsestyrda 
vattenkranar eller öka vuxennärvaron. Om sådana åtgärder skulle kunna få samma eller bättre 
effekt, bör ni vidta dessa istället.” 
”En skola måste ha ett berättigat syfte för att få kamerabevaka. Det kan till exempel vara att 
man vill förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet på en brottsutsatt plats. Det 
måste alltså finnas ett reellt problem på platsen så man kan inte sätta upp en kamera i rent 
förebyggande syfte.  
Man måste även ha undersökt andra alternativ. När man överväger att kamerabevaka är det 
viktigt att man har dokumenterat vad som hänt och var, vilken tid på dygnet och varför andra 
alternativ inte har hjälpt. Intresset av att kamerabevaka väger tyngre ju mer brottslighet som ni 
kan visa har inträffat. Det är därför viktigt att dokumentera allt som hänt.” 
Den socialdemokratiska gruppen anser att risken med dålig uppsyn bör hanteras med förbättrat 
skalskydd.  
Vi anser vidare att det är polisen och inte politiker som skall bedöma var i kommunen som det 
är störst risk för allvarliga brott och vilka platser som därför bör kameraövervakas. Kontakter 
med polisen bör därför tas innan nämnden pekar ut skolan som kommunens farligaste plats. 
Den socialdemokratiska gruppen i KUN säger nej till kameraövervakning på kommunens skolor 
enligt föreliggande förslag, vi yrkar avslag till investeringen samt att de avsatta medlen kan 
omfördelas till de skalskyddsåtgärder som polis och förvaltning eventuellt anser nödvändiga.” 
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Sammanfattning av ärendet 

 
På sammanträdet 2019-10-30 väckte Ludwig Mossberg fråga angående kameraövervakning på 
kommunens skolor; 
 
”Med anledning av vår på vissa skolor dåliga uppsyn vad gäller entréer och den bristfälliga 
kontrollen över vilka obehöriga personer som tar sig friheten att äntra, föreslår vi för att 
säkerställa våra elevers trygghet; 

 

• att uppdra till förvaltningschefen att i samarbete med berörda enheter utreda vilka skolor 
som är i behov av kameraövervakning, kostnadsberäkna, samt säkerställa om, och i så fall 
vilka tillstånd som krävs.” 

 
På sammanträdet 2019-12-18 svarar förvaltningen på ledamotsinitiativet och konstaterar att 
det är svårt att kostnadsberäkna installation av kameraövervakning utan tydligare 
specifikation. 

På sammanträdet 2020-05-04 beslutades tjänstemannaförslaget till budget 2021. Där fick 

förvaltningen i uppdrag att ta fram finansiering av kameraövervakning utomhus på våra 

skolenheter.  

På sammanträdet 2020-11-30 beslutades att investeringsmedel för kameraövervakning på de 

skolor där det är angeläget tas med i investeringsplanen. 

Nämnden redogör för en kravspecifikation som förvaltningen ska arbeta efter i genomförandet 

av kameraövervakning på våra skolor. 

 

Beslutsunderlag 

Skriftligt ledamotsinitiativ 2019-10-30 från Ludwig Mossberg, § 110 
Beslut, svar på ledamotsinitiativ 2019-12-18, § 123 

Beslut, budget 2021 – tjänstemannaförslag, § 45 
Beslut, investeringar KUN 2022–2026, § 108 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen 
kommer att arbeta med en kravspecifikation tillsammans med presidiet för kameraövervakning 

på kommunens skolor.  

 
Beslutsgång 

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

 

Beslutet skickas till 

 
Förvaltningschefen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 96   Dnr KUN 2021/174 

  

Översyn av skolskjutsreglemente   
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en 
översyn av kommunens skolskjutsreglemente. Översynen redovisas på sammanträdet 2022-06-

22.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Melleruds kommun har ingått avsiktsförklaring med Västtrafik om att 

skoltrafiken ska ingå i kollektivtrafiken kan behov av en översyn av kommunens 
skolskjutsreglemente föreligga. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-30 30, § 166 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen 
i uppdrag att genomföra en översyn av kommunens skolskjutsreglemente. Översynen redovisas 

på sammanträdet 2022-06-22.  

 

Beslutsgång 

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

 

Beslutet skickas till 
 

Förvaltningschefen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 97   Dnr KUN 2021/16 

  

Tilläggsanslag budget 2022   
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om en ramökning på 3 mkr för att klara en 

budget i balans 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserade med ett underskott på -6,5 mkr vid 
prognostillfälle 1. Vid delårsbokslutet och prognos två har prognosen minskat till 4,5 mkr då 

kostnadssänkande åtgärder vidtagits under året. Trots ett tilläggsanslag på 3 mkr under 2021 

och 4 mkr under 2022 bedöms man inte klara en budget i balans 2022. Fyra orsaker till en 
budget i obalans har identifierats.  

 
1. Ökade IKE kostnader. 

2. Stort stödbehov i grundskolan där kostnaden för elevassistenter ökat. 

3. Skolor med små undervisningsgrupper ökar kostnaden för undervisningen.  
4. Dahlstiernska har inte ekonomiska förutsättningar för att klara kravet på att elever på 

introduktionsprogrammen ska ha en minsta garanterad undervisningstid på 23 timmar i 
veckan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-10-12, tilläggsanslag budget 2022 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om en 
ramökning på 3 mkr för att klara en budget i balans 2022. 

 
Beslutsgång 

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

 

Beslutet skickas till 

 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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§ 98 

 

Aktuella frågor 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Förvaltningschefen rapporterar 

 

Konferens lärarlöneavtal 

En plan ska tas fram för strategisk kompetensförsörjning i Melleruds kommun, arbetet ska vara 

klart i mars 2022.  

 

Inkommet mail 

National health feaderation har inkommit med ett mail som nämnden informeras om. 
Diarienummer KUN 2021/178. 

 

Nästa utskott 

 
Tisdag 2 november klockan 09:00 

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 99 
 
Delegeringsärenden 
 

Kultur- och utbildningsförvaltningens 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 

 
Kulturenheten (oktober)  § 6 

 
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: Kulturenheten   Period: Oktober 2021 

  
Delegat: Clas-Göran Janson 

 

 

Dnr - enh Datum Ärendebeskrivning och beslut 

21-18 20211011 MLTimanställning 210901-220831 

 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

 

Beslutsgång 

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


