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KALLELSE

2020-02-03

Ersättare
Vakant
Mauri Simson
Patrik Tellander
Marie Uhrbom
Anders Andersson
Gittan Andersson
Liselott Hassel

(c)
(KD)
(M)

(c)
(L)
(M)
(MP)
(s)
(s)
(sD)

Ledamöter
Anna Sanengen
Ann-Christin Larsson
Ludwig Mossberg
Carina Walterlin
Marianne Sand-Wallin
Anwar Rasul
Ulf Rexefjord

övriga
Anders Pettersson
Linda Eriksson
Tomas Öhberg
Maria Lago
Stina Persson
Lars Johansson
Gunnar Karlsson

Kultur- och utbildningschef
Förualtningssekreterare
HR-konsult
Kurator Dahlstiernska gymnasiet
Kurator Rådaskolan
Coach Arbetsma rknadsen heten
Skolsamordnare

(KrM)
(s)
(s)
(SD)

Ärenden

Nr Rubrik Kommentar

Kultur- och utbildningsförualtningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se

Sida

KULTUR- OCH UTBILDNINGSN MNDEN
DATUM Måndagen den 10 februari 2020, klockan 08.30-12.00

PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Dalslandsrummet

Ej tjänstgörande e$ättare som auser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl
dig till kultur- och utbildningsförualtningen, tfn 787 77, senast
kt. o9.oo före sammanträdet,

1 Val av justerare:
Val av ersättare:
Justerinqsdaq:

Ulf Rexefjord
Marianne Sand-Wallin
2020-02^t2

2
Fastställande av dagordning Anna Sanengen 3

3
Sjukfrånvaro inom kultur- och
utbildninqsförualtninqen 2019

Tomas Ohberg, klockan 08.35 4

4
Svar på ledamotsinitiativ angående förekomst och
omfattning av hedersproblematik inom
verksamheten

Maria Lago och Stina Persson,
klockan 09.00

5

5
Sysselsättningsprojekt - jobbredo Lars Johansson, klockan 10.00 6

6
Barnomsorgsbehov i Melleruds kommun Anders Pettersson och Linda

Eriksson
7

7
Intern Kontrollplan 2020 Gunnar Karlsson, klockan

10.15
B

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



nn
Itil

,ra

'h.

MELLERUDS
KOMMUN

Ordföranden

Förua ltn i ngssekreteraren

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

I

B

Kompletteringsval av ny ledamot i miljö- och
hälsorådet

Anna Sanengen 9

9
Kompletteringsval av ny ledamot i POLSAM Anna Sanengen 10

10.
Informationsärenden Anders Pettersson 11

11

Delegeringsärenden Anna Sanengen T2



METLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2020-02-70

ARENDE 2

Fastställande av dagordning

Kultur- och utbildningsförualtningens 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

2020-02-LO

ÄRrnor g

Sjukfrånvaro inom kultur- och utbildningsförualtningen 2019

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

HR-konsulten redogör för kultur- och utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro för 2019.

Beslutet skickas till
Enhetschefer inom ku ltur- och utbildningsförua ltn ingen.
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MELLERUDS KOMMUN

Ku ltur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-02-ro

ÄRENDE 4 Dnr KUN Z0r9/t54

Svar på ledamotsinitiativ angående förekomst och omfattning av
hedersproblematik inom verksamheten

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen

Sammanfattning av ärendet

På sammanträdet 2019-09-25 väcker Ludwig Mossberg (M) fråga angående förekomst och

omfattning av hedersproblematik inom verkamheten:
och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förualtningen att utreda förekomsten

och omfattningen av hedersproblematik i uår verksamhet, och åtgiirder för att stäuja detta.
Samt att en handlingsplan upprättas i syfte att förebygga och skydda personer mot
hedercproblematik."

Kuratorer från Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet redogör för sitt arbete med eleverna på

skolorna.

Beslutsunderlag

Skriftligt ledamotsinitiativ 2019-09-25 från Ludwig Mossberg (M)
Beslut 2019-09-25 5 94

Beslutet skickas till
Ludwig Mossberg
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METLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-02-70

ARENDE 5

Sysselsättni ngsprojekt - Jobbredo

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna projeKet Jobbredo.

Sammanfattning av ärendet

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 verkamheten som idag bedrivs på

Fryken inledningsvis. Efter en period på fryken skall deltagaren gå vidare till prakti(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.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 20-0I-20 att återemittera ärendet
för att få en ekonomisk kalkyl inklusive personalkostnader redovisade vid sammanträdet 2020-
02-10.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 10 januari 2020, bilaga 1
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Kultur och Utbildningsnämnden
Melleruds kommun

Handläggare:
DireKnummer:
Mail:
Datum:
Dnr:

Anders Pettersson
0530-181 16
a nders, pettersson @ mellerud.se
10 Januari 2020
KUN

Tjänsteskrivelse - Projekt jobbredo.

Förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna projeKet Jobbredo.

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att tillskriva Kommunstyrelsen i ett äskande om 880
Tkr som finansiering av projeKet jobbredo för åren 2020 och 202L,

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 praktildarbete 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 oKober 2018 är Arbetsmarknadsenheten organiserad i Kultur och
Utbildningsförvaltningen för att söka synergieffeKer 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 lobbredo 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 projeK
av den här typen bör löpa över minst två år för att se effekter i ett längre perspeKiv 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-postr kommunen@mellerud,se
Bankgiror 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se
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till praKikplatser och anställningar med anställningsstöd över hela kommunens verkamhet
samtidigt som att det kan föruäntas att som kostnaden för försörjningsstöd försvinner. Detta
måste förvaltningarna på något sätt hantera ekonomiskt för att effeKen av fler i egen
försörjning skall uppnås.

Beslutsunderlag

Projektplan Jobbredo

Anders Pettersson
Förualtni ngschef, Kultur och utbildni ngsförva ltni ngen

Beslutet skickas till
Diariet

Kultun och utbildningsförvaltningen
Besöksadressi Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplatsl www.mellerud,se



MELLERUDS KOMMUN

Kultu r- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2020-02-70

Änrnor e Dnr KUN 20171L20

Barnomsorgsbehov i Melleruds kommun

Kultur- och utbi ldni n gsförua ltni n gens försla g til I besl ut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun har sedan en lång tid tillbaka haft en lång kö för placering av barn iförskola
och familjedaghem. Ärendet har behandlats av kultur- och utbildningsnämnden flertalet gånger,

Förualtningschefen ger en nulägesrapport av förvaltningens arbete med att bemöta det stora
barnomsorgsbehovet i Melleruds kommun.

Förva ltn i ngsadmin istratören redogör för ba rnomsorgskön.

7



MELTERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

ARENDE 7

Intern kontrollplan 2020

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-02-70

Dnr: KUN 202016

Kultur- och utbildningsförualtningens 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 må|, 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 iframtiden förebyggs och förhoppningsvis upptäcks tidigt, En intern kontroll ska
vara en naturlig del av det dagliga arbetet,

Kultur- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 20-0L-20 att återemittera ärendet.
för att få en redovisning där intern kontrollplan för 2019 finns med. Redovisning ska ske enligt
kommunstyrelsens modell, Ärendet redovisas vid sammanträdet 2020-02-10.

Förualtningschefen redogör föreslagen intern kontrollplan för 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 30 januari 2020, bilaga 2
Riskmatris KUN 2020, separat bilaga
Riskmatris KUN 2019, separat bilaga
Riskmatris KS kommu nstyrelsekontoret, separat bilaga
Riskmatris KS samhällsbyggnadsföwaltningen, separat bilaga
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Kultur och Utbildningsnämnden
Melleruds kommun

Handläggare:
Direktnummer:
Mail:
Datum:
Dnr:

Anders Pettersson
0530-181 16

anders, pettersson@mellerud,se
30 Januari 2020
KUN 2020/6

Tjänsteskrivelse - Internkontrollplan 2020.

Förslag till beslut

Kultur- och utbildn ingsnämnden fastställer internkontrollplan för 2020.

Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med

övergripande må|, 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.

Vid sitt sammanträde den 10 januari 2020 S 7 beslutade Kultur och utbildningsnämnden att
återremittera ärendet för att få en redovisning där intern kontrollplan för 2019 finns med.

Redovisning ska ske enligt kommunstyrelsens modell.

Förvaltningschefen redogör föreslagen och reviderad internkontrollplan för 2020. I den

reviderade upplagan redovisas även i förekommande fall förvaltningens åtgärder och kontroller

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Internkontrollplan KUN 2020 med riskmatris, separat bilaga.
Internkontrollplan KUN 2019 med riskmatris, separat bilaga.
Internkontrollplan Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020,
separata bilagor,

Anders Pettersson
Förvaltningschef, Kultur och utbildningsförvaltningen

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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Länkar

Internkontrollplan KUN 2020 med riskmatris:
https://www.stratsvs.se/PermaLinUmellerud/ScorecardView.mvc?keyld='1252&ChanqeDepartment=6&Me
nuContainerld=1 8'l 1 &ChanqeMenuld=31 &ChanqeVersion=1 2

Internkontrollplan KUN 2019 med riskmatris:
https://www.stratsvs.se/PermaLink/mellerud/ScorecardView.mvc?keyld=1240&ChangeDepartment=6&Me
nuContainerld= 1 809&ChanqeMenuld=31 &ChangeVersion= 1'l

Internkontrollplan Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020:
https://www.stratsys.se/PermaLinUmellerud/ScorecardView.mvc?kevld=1240&ChanqeDepartment=5&Me
nuContainerld=1 809&ChanqeMenuld=31 &ChanoeVersion=1 2
https://www.stratsys.se/PermaLinUmellerud/ScorecardView.mvc?keyld=',l240&ChanqeDepartment=4&Me
nuContainerld=1 809&ChanqeMenuld=3'l &ChanqeVersion=1 2

Beslutet skickas till
Diariet
Kommunstyrelsen

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3,4U 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-277 6 Organisationsnummer: 212000- 1488 Webbplats: www.mel lerud.se



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSTISTA

2020-02-LO

ÄneNoe g Dnr KUN 2020113

Kompletteringsval av ny |edamot i miljö- och hälsorådet

Valberedningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att utse Anna Sanengen (C) till ledamot i miljö- och

hälsorådet.

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Tomas Nilsson (C) den 21 januari 2020 avsagt sig samtliga
förtroendeuppdrag ska kultur- och utbildningsnämnden utse en ny ledamot i miljö- och

hälsorådet.
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-02-LO

Änrruor g Dnr KUN 20201L4

Kompletteringsval av ny ledamot i POLSAM

Valberedningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att utse Anna Sanengen (C) till ledamot i POLSAM

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Tomas Nilsson (C) den 21 januari 2020 avsagt sig samtliga
förtroendeuppdrag ska kultur- och utbildningsnämnden utse en ny ledamot i POLSAM

l0



MELTERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSTISTA

2020-02-70

Anders Pettersson

Anna Sanengen

ARENDE 10

Informationsärenden

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen

Sammanfattning av ärendet

Förva ltningschefen ra pportera r

Nästa utskott

11



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2020-02-LO

ÄRrnor rr

Delegeringsärenden

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning 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.

Anmälan av deleoationsbeslut

Kulturen heten fian uari) 51

Anmälan av deleqationsbeslut

Undertecknad har med stöd av KUN-nämndens delegeringsordning 20L2-04-IB 5 46 och

delgeringsregler för Melleruds kommun KF 2011-05-25 g 44 beslutat i nedan föftecknade
ärenden.
Enhet: Kulturenheten Periodl Januari 2020

Delegat: Clas-Göran Janson

Dnr - enh Datum Ärendebeskrivninq och beslut
20-01 20200t29 Anställninq upphör på eqen begäran Ad.20200226
20-02 20200t29 Vi ka riat AG60 o/o 20200 Il0 -202006 1 6

20-03 20200129 Förlängt projektanst. SH 600lo

20200101-20200630
20-04 20200L29 Ändrad tjänst JÄ 20o/o 2020o101-20200618

20-0s 20200L29 Tillsvidaretiänst XY I00o/o 2020020I
20-06 20200L29 Vikariat Timanställd HH 20200121-20200618

t2


