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KULTUR. OCH UTBILDNINGSNAMNDEN
DATUM Onsdagen den 25 januari 2023, klockan 08.30 - 16.00

PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Dalslandsrummet

Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl
dig till kultur- och utbildningsfcirualtningen, tfn 781 77, senast kl. 09.00 dagen
före sammanträdet,

MELLERUDS
KOMMUN

KALLELSE

2023-01-18

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

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

Ovriga
Anders Pettersson
Linda Eriksson
Clas-Göran Jansson
Camilla Berglöv Hermansson
Gunnar Karlsson
Ellionor Johansson

Kultur- och utbildningschef
Förvaltningssekreterare
Rektor Särskolan
Rektor Nordalsskolan
Skolsamordnare
Konsult Ensolution AB

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

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

. Sammanträdet öppnas

. Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

. Val av justerare - Paula Törnqvist (KD)
Val av ersättare för justerare - Christer Andersson (KIM)

o Tidpunkt för protokollets justering - 27 januari 2023, klockan 10.00

Ärenden

Nr Rubrik

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 B0 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnum mer: 2 12000- 14BB Webbplats : www. mel lerud.se

r Sida

3

1

Fastställande av dagordning Harald Ericson, klockan 0B:30

Utbildning för ny kultur- och utbildningsnämnd Anders Pettersson, klockan
0B:35

4
2.

Clas-Göran Jansson och
Camilla Berglöv Hermansson,
klockan 11:30

5
3.

Uppstart av grupp med inriktning träningsskola

6
4

Årshjul för kultur- och utbildningsnämnden 2023 Anders Pettersson, klockan
13:10

7
5.

Investeringsplan KU N 2024-2028 Anders Pettersson, klockan
13:20



6
Melleruds Kulturpris 2023 Harald Ericson, klockan 13:30 B

7
Elevrådsdialog 2023 Harald Ericson, klockan 13:40 9

B.

Läsårstider 202312024 Gunnar Karlsson, klockan
13:50

10

9
Intern kontrollplan 2022 Gunnar Karlsson, klockan

14:00
11

10

Val av ledamot och ersättare till Polsam Harald Ericson, klockan 14:10 12

11

Val av ledamot och ersättare till kommunala
funktionshinderrådet

Harald Ericson, klockan 14:15 13

12.
Val av ledamot och ersättare till miljö- och
hälsorådet

Harald Ericson, klockan 14:20 t4

13.
Val av styrelse till Kulturbruket på Dal2023 Harald Ericson, klockan 14:25 15

74.
Slutrapport angående skolorganisationen Ellionor Johansson, klockan

14:30
16

15.
Aktuella frågor Anders Pettersson och Linda

Eriksson, klockan 15:30
t7

16
Delegeringsärenden Harald Ericson, klockan 15:45 1B

Harald Ericson
Ordföranden

Linda Eriksson
Förvaltningssekreteraren

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan !3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgi ro : 5502-277 6 Organisationsnum mer: 2 12000- 1488 Webbplats : www. mell erud. Se



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-Ot-25

Änrrupr 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.

J



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-OL-25

ARENDE 2

Utbildning för ny kultur- och utbildningsnämnd

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Sammanfaft ning av ärendet

Förvaltningschefen håller en utbildning för kultur- och utbildningsnämndens ledamöter
Innehåll:
-verksamheter inom Kultur- och utbildningsförvaltningens ansvarsområde
-introduktion till skolans styrning, ansvar och mandat
-systematiskt kva I itetsa rbete
-de fem skolmyndigheterna och deras uppdrag

Beslutsunderlag

Introduktion till skolans styrning, ansvar och mandat - Skolverket, lämnas ut på sammanträdet

4



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsforvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-07-25

ARENDE 3 Dnr KUN 20Z3lI3

Uppstaft av grupp med inriktning träningsskola

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppstaft av en särskild
underuisningsgrupp med inriktning träningsskola för yngre elever inom Melleruds särskola med
lokalisering på Nordalsskolan från och med höstterminen 2023.

Sammanfattning av ärendet

Uppstart av grupp med inriktning träningsskola belägen på Nordalsskolan från och med
höstterminen 2023. Lokalerna behöver en mindre anpassning samt viss utrustning och
läromedel inskaffas för ändamålet. Detta finansieras med investeringsmedel för skollokaler
2023.

Rektorerna redogör för ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-01-18, uppstart av grupp med inriktning träningsskola, bilaga 1
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS
KOMMUN Datum

2023-01-18
Diarienummer
KUN 2023113

Sida
1 (1)

Kultur- och utbildningsnämnden

Uppstaft av grupp med inriktning träningsskola

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppstart av en särskild
undervisningsgrupp med inriktning träningsskola för yngre elever inom Melleruds särskola med
lokalisering på Nordalsskolan från och med höstterminen2023.

Sammanfattning

Uppstart av grupp med inriktning träningsskola belägen på Nordalsskolan från och med
höstterminen 2023. Lokalerna behöver en mindre anpassning samt viss utrustning och
läromedel inskaffas för ändamålet. Detta finansieras med investeringsmedel för skollokaler
2023.

Bakgrund

Antalet yngre elever, 6-8 år, med multipla funktionsnedsättningar har ökat i kommunen de
senaste åren. Förutom intellektuell funktionsnedsättning har dessa elever diagnoser i form av
autismspektra, ADHD samt rent kroppsliga funktionsnedsättningar. Idag är 4-5 elever aktuella
för en verksamhet som inte ryms inom grundsärskolans nuvarande lokaler i Melleruds kommun.

De alternativ vi ställs inför är att köpa platser i andra kommuner eller att stafta en grupp i

andra lokaler än nuvarande grundsärskolans lokaler. Med tanke på de humanitära aspekterna är
det svårt att försvara långa, krävande taxiresor till och från en skola på annan ort dagligen för
dessa yngre elever med stort stödbehov.

På Nordalsskolan finns lämpliga lokaler för uppstart av en grupp med inriktning träningsskola
för yngre elever. Ur ett professionellt perspektiv kan vi bygga upp en verksamhet med
kompetens för yngre elever som tillhör särskolans personkrets.

Anders Pettersson
Kultur- och utbildningschef
Melleruds kommun

Postadress
Melleruds kommun

Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-Or-25

ARENDE 4 Dnr KUN 2022114

Ärshjul för kultur- och utbildningsnämnden 2023

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer årshjulet för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen redovisar förlag på nytt årshjul för 2023

Beslutsunderlag

Förslag på årshjul kultur- och utbildningsnämnden, bilaga 2
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MELLERUDS
KOMMUN

nJanua

nFebrua
a

a

Förslag på årshjul KUN 2023

Kulturpriset ( beredningsgru pp)
Mål och aktiviteter 2022
Intern kontrollplan
Läsårstider
Frågor till elevrådsdialog

Bokslutsdialog 2 dagar
Information från ungdomsrådet

Barns och ungdomars läsande - Skolbibliotek
Skolfonder (tidsplan)
Elevrådsdialog
Redovisning av öppna ärenden i diariet
Redovisning av Kulturbrukets verksamhet

Elevhälsa
Patientsä kerhetsberättelse

Budget 2023
Prognos 1

Uppföljning av enkäter förskola och fritidshem
Elev- och pedagogpris
Information från ungdomsrådet

Redovisning av måluppfyllelse åk 1 (läsa, skriva och räkna)
Betyg åk 6
Arbetsmiljöbokslut 1

Måluppfyllelse åk 9 och gymnasiet

Måluppfyllelse vuxenutbildningen
Sammanträdestider 2023
Måldialog 2023
Information från ungdomsrådet

Beslut om gymnasieutbud
Taxor och avgifter 2023

Kultur- och utbild ningsförvaltningen

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

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Postgiro: tL 74 4O-B Orgnr: 212 000-1488

Mars
a

a

a

a

a

April
a

a

Maj

Juni

Augusti

September

Oktober
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a



November

December

a

a

a

Beslut av nämndsmål
Redovisning av elevenkät - trygghet och studiero
Intern kontrollplan

Arbetsmiljöbokslut 2
Tidsplan Kulturpriset
Tidsplan elevrådsdialog
Information från ungdomsrådet
IKE-ersättningar



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2023-Or-25

ARENDE 5 Dnr KUN 20221147

Investeringsplan KU N 202 4-2028

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkä n na investeringsplanen 2024-2028.

Sammanfattning av ärendet

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

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

lokalförsörjningsplanen som grundas på kommu nens befolkn ingsprognos.

Vid sammanträdet 2022-L2-I4 beslutade kultur- och utbildningsnämnden att godkänna
investeringsplanen 2024-2028, med undantag av eventuellt behov av två förskole-avdelningar i

centralorten 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-12-01, investeringsplan KUN 20221-2028, bilaga 3

Investeringar KUN 20221-2028, separat bilaga
Beslut investeringsplan 2022-L2-L4, 9 93

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Diariet
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2022-12-0r KUN 2022lB

Sida
| (2)

Kultur- och utbildningsnämnden

Ijä n steskrive lse - I nveste ri ngspla n KU N 2024-20 28

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna investeringsplanen 2024-2028

Bakgrund

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

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

loka lförsörj ningsplanen som grundas på kommu nens befolkningsprog nos.

Sammanfattning

Förvaltningschefens redovisar förslag på investeringar under ären 2024-2028

Objekt Budget Budget Budget Budget
2024 2025 2026 2027

Budget
2028

Totalt

Inventarier 500
förskola, skola

Datorer- och 800
inventarier
Demontering av
modul, återställning
av mark
Eventuellt behov av
tuå förskole-
avdelningar i

centraloften 2025

225

s00

800

225

s00

800

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

1 500

2 400

10 000

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000- 1488

10 000

Postadress
Melleruds kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsforvaltningen

Datum Diarienummer
2022-72-0t KUN 2022lB

Sida

2 (2)

Bakgrund

Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer antalet barn i centraloden öka och som en följd
behovet av fler förskoleplatser i centralorten från och med 2025. Prognosen är dock osäker då
antalet födda barn i Mellerud minskat under de senaste åren. En tänkbar lösning är att utöka
förskolan Telaris med 2 avdelningar från och med januari 2026 med staft av projektering
hösten 2024.

Att klara behovet av förskoleavdelningar i centraloden beror även på om Telaris fortsatt är kvar
som förskola. Det tidsbegränsade bygglovet gavs på fem år den 25 september 2019 och gäller
till den 25 september 2024. Det går att förlänga bygglovet ytterligares fem år om man kan visa
på att behovet kvarstår. Ytterligare förlängning efter 2029 kräver en ändrad detaljplan.

Beroende på hur inflationen utvecklas så kan den påverka den uppskattade kostnaden för
ytterligare Wå förskoleavdel ningar.

Under 2023 kommer en stor barnkull på 120 barn börja i forskoleklass vilket kommer frigöra
förskoleplatser då barnkullarna under senare år varit betydligt lägre än prognostiserat. Antal
födda: 82 barn 202I, gl barn 2020 och 76 barn 2019. Ar 2O2l var 85,5 o/o av barn 1-5 år
inskrivna i förskolan,

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

kommunens ytterområden. Förskolan i Dals Rostock har sedan 2017 minskat med 25

förskoleplatser, en avdelning stängdes därför ned 2019. Även i Åsensbruk har
barnomsorgsbehovet minskat under de senaste åren, sedan 2017 med 18 forskoleplatser.

Beslutsunderlag

. SCBbefolkningsprognos
r Investeringsplan KUN 2024-2028

Anders Pettersson

Förvaltningschef



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-Ot-25

ÄRrnor e Dnr KUN 20221149

Melleruds kulturpris 2023

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer sammansättning av beredningsgrupp för Melleruds
kulturpris 2023.

Sammanfattning av ärendet

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

Vid nämndens sammanträde 2022-12-14 beslutades om tidsplan för Melleruds kulturpris 2023.

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer sammansättning av beredningsgrupp för årets
kulturpris.

Beslutsunderlag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-12-14, 9 96

8



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Änrruoe z

Elevrådsdialog 2023

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-Or-25

Dnr KUN 20221150

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att följande frågor ska ställas till elevråden:

1. Vad skulle skapa en ökad arbetsro på skolan?
2. Vad 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,

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 sammanträde2022-12-14 beslutade nämnden om tidsplan
för elevrådsdialog 2023.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om frågor för elevrådsdialog 2023.

Beslutsunderlag

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-L2-I4, g 97

Beslutet skickas till
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen

9



MELLERUDS KOMMUN

Kultu r- och utbild ningsförvaltn ingen

ARENDE 8

Läsårstider 2O2312024

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-Ot-25

Dnr KUN 2023lLz

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag på läsårstider 202312024

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på läsårstider för läsåret
2023 I 2024. Skolsamordna ren redogör för forslaget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-01-16, läsårstider, bilaga 4
Förslag på läsårstider for läsåret 202312024, separat bilaga

Beslutet skickas till
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen.

10
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2023-01-16 KUN 2023/12

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kultur- och utbildningsnämnden

Tjä nsteskrivelse - Läsårstider

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förelagt förslag på läsårstider för läsåret
2023 - 2024.

Sammanfattning

Kultur och utbildningsnämnden har att inför varje läsår besluta om läsårstiderna

Höstterminen 2023

Onsdag den 23 augusti - onsdag 20 december 2023.
Lovdagar fcir eleverna: Vecka 44 (30 oktober - 3 november) 2023

Vårterminen 2024

Onsdag 10 januari - fredag L4 juni 2024
Lovdagarföreleverna: sportlovvecka B (L9 -23 februari) 2024,Päsklovvecka 15 (2 - 5 april)
2024,26 april2024, 10 maj 2024,7 juni 2024

Beslutsunderlag

Kalender

Anders Pettersson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Diariet

Postadress
Melleruds kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se



MELTERUDS KOMMUN

Ku ltur- och utbild ningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSIISTA

2023-0r-25

Ärunor g Dnr KUN 202U192

Intern kontrollplan 2O22

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen Intern kontroll- Rapport
bokslut 2022.

Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll säkerställer kommunens verksamhet så att den bedrivs enligt övergripande må|,
fastställda planer, reglementen och andra styrdokument med bibehåller förtroende. Arbetet
berör alla, både politiker och anställda.

En fungerande intern kontroll leder till att fel och brister som kan komma att skapa allvarliga
konsekvenser i framtiden förebyggs och upptäcks tidigt, Intern kontrollen är en naturlig del av
det dagliga arbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-01-18, intern kontrollplan 2022, bilaga 5

Intern kontroll- rapport boklut, separat bilaga

Beslutet skickas till
Diariet

11
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2023-01-18 KUN 202U192

Sida

1 (1)

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse - Redovisning intern kontroll 2022

Förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen Intern kontroll - Rapport
bokslut 2023.

Sammanfattning

Intern kontroll säkerställer kommunens verksamhet så att den bedrivs enligt övergripande må1,

fastställda planer, reglementen och andra styrdokument med bibehåller förtroende. Arbetet
berör alla, både politiker och anställda.

En fungerande intern kontroll leder till att fel och brister som kan komma att skapa allvarliga
konsekvenser i framtiden förebyggs och upptäcks tidigt. Intern kontrollen är en naturlig del av

det dagliga arbetet.

Noterat i internkontrollen

Förvaltningen lyfter fram två områden där noterbara upptäckter gjort och mindre awikelser
setts.

1. Rekryteringsmässor på högskolorna har bytt format, Förvaltningen har i stället
ansträngt sig hårt för att ta emot fler VFU-elever.

2. Under inrymningsövningar har det observerats brister i den fysiska miljön vilket innebär
att dörrar inte går att låsa.

Beslutsunderlag
Rapport

Anders Pettersson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till
Diariet

Postadress
Melleruds kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-OL-25

ARENDE 10 Dnr KUN 2023lLs

Val av ledamot och ersättare till Polsam 2023-2026

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden ska vid sammanträdet besluta om val av ledamot och ersättare
till Polsam 2023-2026.

Beslutet skickas till
Kom m u n styrelse ko ntoret
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-Or-25

ARENDE 11 Dnr KUN 2023116

Val av ledamot och ersättare till Kommunala funktionshinderrådet
2023-2026

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden ska vid sammanträdet besluta om val av ledamot och ersättare
til I Kom m u na la f u n ktionsh i nderråde t 2023-2026.

Beslutet skickas till
Socialförvaltningen
Kom m u n styre I se kontoret
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-Ot-25

ÄRrnor rz Dnr KUN 2023117

Val av ledamot och ersättare till Miljö- och hälsorådet
2023-2026

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden ska vid sammanträdet besluta om val av ledamot och ersättare
till Miljö- och hälsoråd et 2023-2026.

Beslut skickas till
Miljö- och hälsorådet
Komm unstyrelsekontoret
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METLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSTISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2023-OL-25

ÄnrNor rg Dnr KUN 2022/tB

Val av styrelse till Kulturbruket på Dal 2023

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildn ingsnämnden beslutar enligt valberedningens förslag,

Sammanfattning av ärendet

Valberedningen för Kulturbrukets styrelse har lämnat in förslag till ny styrelse för 2022.

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande presenterar förslaget,

Beslutsunderlag

Valberedningens förslag till ny styrelse för Kulturbruket 2023, separat bilaga

Beslutet skickas till
Enhetschef för Kulturenheten
Kultursamordnaren
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsforvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2023-OL-25

ÄRenoe r+ Dnr KUN 2022164

Slutrappoft angående utredning av skolorganisationen

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 23 juni 202I E 87 p. 6 (KS 2021/96) att ge Kultur och
Utbildningsnämnden i uppdrag att, i samverkan med extern paft, utreda skolorganisationen i

Melleruds kommun.

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

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

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

Över tid har ytterskolorna tappat elevantal och i vissa fall kan tappet förväntas pågå ytterligare
de närmaste åren. En skolorganisation med flera mindre enheter är enligt forvaltningen svår att
förena med ekonomiska ramar. Därfor har förvaltningschefen i budgetarbetet infor 2020,202L
och2022 föreslagit nedläggning av en skola i kommunen.

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

Beslutsunderlag

Utredning skolorganisationen Mellerud, separat bilaga

Beslutet skickas till

Diariet
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2023-Ot-25

Änrnor rs

Aktuella frågor

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen

Sammanfattning av ärendet

Förualtningschefen rapporterar

Rapport från verksamheterna

Barnomsorgsbehovet i Melleruds kommun

Pedagogisk omsorg

Nästa utskott

FöREDRAGNINGSLISTA

Anders Pettersson

Harald Ericson
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2023-0r-25

Äneruoe rs

Delegeringsärenden

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden god känner informationen.

Sammanfaftning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till nämndens ordförande,
förualtningschefen och rektorerna. Beslutanderätten finns reglerad i kultur- och
utbildningsnämndens delegeringsordning. De beslut som tagits med stöd av delegeringsreglerna
redovisas varje månad till nämnden.

Beslutsunderlag

Delegationslista KUN-kansli november och december 2022

Ovanstående handling finns att läsa i kultur- och utbildningsnämndens teamsgrupp.

18


