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 Utdragsbestyrkande 

 

Tid och plats Onsdagen den 25 maj 2022, klockan 08.30 – 12.30,  

Kommunkontoret, sammanträdesrum Dalslandsrummet. 

 
Beslutande  
Ledamöter Anna Sanengen, ordf. (C) 

Paula Törnqvist (KD) 

Ludwig Mossberg, 1:e vice ordf. (M) 
Marianne Sand-Wallin, 2:e vice ordf. (S) 

Anwar Rasul (S) 
Ulf Rexefjord (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare Ann-Christin Larsson (M) för Carina Walterlin (KIM) 
 
 

 

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

 Liselott Vislander, förvaltningsekonom § 49-50 
 
 
Utses att justera  

Justerare Anwar Rasul (S) 

Ersättare Ulf Rexefjord (SD) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 25 maj 2022, klockan 14.00 
 

 
Justerade paragrafer  § 47 - 53 

 

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

  Linda Eriksson 

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

  Anna Sanengen  

 Justerande .............................................................................................................................................. 
 Anwar Rasul 

 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag på  
Melleruds kommuns digitala anslagstavla – www.mellerud.se  

 

Organ Kultur- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2022-05-25 

 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-25 
   

Datum då anslaget tas ned 2022-06-16 
  
 

Förvaringsplats för protokollet Melleruds kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen,  
Storgatan 13, 464 31 Mellerud 

 

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

 

http://www.mellerud.se/
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§ 47     

  

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. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kultur- och utbildningsnämnden 2022-05-25 4 

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 48  Dnr KUN 2022/13     

  

Elevrådsdialog 2022   
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna. 

 

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 sammanträde 2022-03-23 beslutade nämnden om 

skolbesökens upplägg och vilka frågor som skulle ställas till elevråden. 
 

Nämnden beslutade 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. 
 

Nämndens ledamöter redogör för sina skolbesök och sammanfattar elevernas synpunkter från 
dagens elevrådsdialog.  

 

Fler arbetsrum och hörselkåpor är något som många önskar för att skapa en ökad arbetsro. 
Upprustning av skolgårdar är ett genomgående ämne som tas upp. Eleverna önskar mer 

lekutrustning, konstgräs och att hålor fylls igen. Fler vuxna ute på rasterna är det också många 
som vill ha. 

 

Många är nöjda med skolmaten, flera påtalar att det serveras för mycket fisk. Att få ta mer mat 
vid vissa tillfällen önskas också. 

Lärarna får genomgående mycket positiv kritik, vissa elever tycker att det borde vara lite 
strängare. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-03-23, § 31 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

 

Beslutsgång 

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

 
Beslutet skickas till 

Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförvaltningen 
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§ 49  Dnr KUN 2022/59 

     

Prognos 1, 2022 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsförvaltningen har utarbetat prognos 1 för år 2022. I rapporten 

presenteras ekonomiskt utfall för perioden, prognos för helåret 2022, investeringsuppföljning 
och personalredovisning. 

Rapporten som tas upp i KS är en sammanfattning av KUN:s prognosrapport och presenteras 

på nämndsnivå. 

Totalt prognosticerar Kultur- och utbildningsnämnden en budget i balans för 2022.  

Avvikelsen för januari till april 2022 är ett överskott på cirka 326 tkr motsvarande 0,4 %. 

 

Förvaltningsekonomen redogör för det ekonomiska läget, enligt prognos 1. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, prognos 1, 2022-05-10 

Prognos 1, nämndsnivå 

Prognos 1, alla enheter 

Prognos 1, powerpoint 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

 
Beslutsgång 

 

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

 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 50  Dnr KUN 2022/60 

  

Budget 2023 – tjänstemannaförslag 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar: 

1.  Att sänka resultatmålen för 2023 till 2,0 %. Detta som en åtgärd baserad på världsläget 
som just nu är mycket instabilt. 

 
2. Att med sänkt resultatmål, att skolan i allt väsentligt undantas från besparingar och tillförs 

4 200 tkr ytterligare för år 2023 utöver tjänstemannaförslaget. 

 

Reservationer 

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

Ulf Rexefjord reserverar sig till förmån för eget tilläggsförslag. 

 
 

Protokollsanteckningar 
 

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

”Kultur- och utbildningsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens information inför 
budget 2023 vid en ramtilldelning på 244,2 mn.  
Det skulle innebära att vi som oppositionsparti ställs utan möjlighet att reservera oss mot 
majoritetens budgetförslag inom den beslutade tidsrymd (23 maj) som vi har att lämna in ett 
eget budgetförslag.   
Utifrån majoritetens förslag är den Socialdemokratiska inriktningen att säga NEJ till de 
besparingar som föreslås i majoritetetens budget för Kultur- och Utbildningsnämnden.  
Vi Socialdemokrater anser att Kultur & Utbildningsförvaltningen sedan många år är 
underfinansierad.  
Majoriteten har varje år under hela mandatperioden genomfört stora besparingar som haft 
mycket negativ påverkan för barn med särskilda behov från förskola och genom hela 
grundskolan.  
Dessutom går utvecklingen för gymnasieskolan och vuxenutbildningen åt fel håll samtidigt som 
elevhälsan, viktiga förebyggande insatser för barn och ungas psykiska hälsa och arbetet mot 
mobbning och kränkande särbehandling inte får tillräckliga resurser denna måste brytas för en 
ny politisk riktning så snart som det är möjligt.” 
 
Ulf Rexefjord (SD) lämnar följande anteckning till protokollet: 

 
”Sverigedemokraterna har under en följd av år pekat ut skolan som prioriterad med hänsyn till 
den kostnadsmässigt relativt slimmade organisation vi har.  Vi tror skolan är central, både när 
det gäller att bygga våra unga starka och för att attrahera nya samhällsbyggare till Mellerud.  

Den vision för Mellerud som hela kommunfullmäktige ställt sig bakom fastslår ju faktiskt att 
Mellerud ska ha " särskild uppmärksamhet på det förebyggande arbetet med fokus på 
ungdomar och barnfamiljer".  Dags att visa det nu. Barnen är vår framtid, då är frågan: vad för 
slags framtid får vi om barnen varken kan läsa eller skriva? Läs och skrivkunnigheten är på 
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fallrepet rejält, brett i hela samhället, detta är inget vi bara behöver jobba med bara i Mellerud, 
det gäller hela Sverige. Skolan behöver göra två saker som vi inte kommer pruta på:  

1. Ta ett rejält grabbatag i ordning och disciplin. Studieron och lärarnas auktoritet SKA stärkas.  

2. På bred front ta tag i problemen med läsa, skriva problematiken.  

Dessa två menar vi är ödesfrågor för den Svenska skolan. Vi kan inte kosta på oss att vara 
reaktiva i detta. Här måste vi agera. Vi måste satsa på skolan även när tiderna är tuffa. Kanske 
i synnerhet då. 

Vi vill dels tillföra medel från KSF förfogandeanslag med  

1 000 000 kronor, dels omfördela 1 000 000 kronor på nämndens eget område från den 
frivilliga verksamheten till förmån för skolan och dess grunduppdrag, undervisning. Detta 
neutraliserar de negativa ekonomiska konsekvenser majoritetens budget har på skolan i budget 
2023 för KUN samt utgör en mindre förstärkning riktat till grunduppdraget.”  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchefens ledningsgrupp har tagit fram ett tjänstemannaförslag till budget 2023. 

Förvaltningschefen redovisar underlaget till budgetförslag för 2023. 
 

Beslutsunderlag 

Budget 2023 – tjänsteskrivelse 

Budget 2023 

Budget 2023 – powerpoint 

Lärarlönelyftets anslag minskar 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C), Paula Törnqvist (KD), Ludwig Mossberg (M), Ann-Christin 

Larsson (M): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar: 

1.  Att sänka resultatmålen för 2023 till 2,0 %. Detta som en åtgärd baserad på världsläget 

som just nu är mycket instabilt. 
 

2. Att med sänkt resultatmål, att skolan i allt väsentligt undantas från besparingar och tillförs 

4 200 tkr ytterligare för år 2023 utöver tjänstemannaförslaget. 

  

Marianne Sand-Wallin och Anwar Rasul (S): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar: 

 

1. Att KUN vid dagens nämndsmöte fattar beslut om budget 2023 enligt gällande 

budgetprocess. 

 

2. Att KUN fattar beslut om avslag på de besparingsförslag (som benämns 

åtgärder/omdisponeringar) som finns för KUN 1,3 mkr. Finansiering sker genom 

Kommunstyrelsens medel. 
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3. KUN får samma nettokostnadsram som 2022, 245,7 mn, dvs. 1.5 mn mer än majoritetens 

förslag. Alternativt att en konsekvensbeskrivna besparingar/verksamhetsanpassade behov 

presenteras innan slutligt godkännande.  

 

Ulf Rexefjord (SD): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt majoritetens förslag med 
följande tillägg: 

Att 1 000 000 kr omfördelas från frivillig verksamhet till undervisning i för, grund och 

gymnasieskolan. 

 

Beslutsgång 1 

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

bifaller ordförandes förlag. 

 

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar därefter på Ulf Rexefjords tilläggsförslag och finner att kultur- och 

utbildningsnämnden avslår förslaget. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsekontoret 

Ekonomiavdelningen 
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§ 51  Dnr KUN 2022/60 

  

Skolfonder 2022 
 

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar enligt fondgruppens förslag på fördelning av 

skolfonder 2022. Överblivna medel från i ansökan angiven aktivitet återgår till fonden. 

Utbetalning av de fördelande pengarna sker efter att kvitto redovisats. Redovisning ska ske 
senast 2022-12-31. 

Johan Larssons donationsfond nr 2501: 

- Karolinerskolan, konferens för pedagogisk personal.  35 000 kr 

 

Johan Dahlborgs fond nr 2502: 

- Åsebro skola, studieresa för pedagogisk personal.   20 000 kr 

 

Skolfonden nr 2503:  

- Åsebro skola, studieresa till Innovatum, årskurs 3–6.  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 2022-03-23. 

 
Nämndens ordförande redogör för förslag på fördelning av skolfonder 2022. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-03-23, § 33 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

förslag på fördelning av skolfonder 2022. Överblivna medel från i ansökan angiven aktivitet 
återgår till fonden. Utbetalning av de fördelande pengarna sker efter att kvitto redovisats. 

Redovisning ska ske senast 2022-12-31. 

Johan Larssons donationsfond nr 2501: 

- Karolinerskolan, konferens för pedagogisk personal.  35 000 kr 
 

Johan Dahlborgs fond nr 2502: 

- Åsebro skola, studieresa för pedagogisk personal.   20 000 kr 
 

Skolfonden nr 2503:  

- Åsebro skola, studieresa till Innovatum, årskurs 3–6.  35 000 kr 
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Beslutsgång 

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

 
 

Beslutet skickas till 

Samtliga sökande ur fonderna. 
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§ 52  Dnr KUN 2022/12 

  

Melleruds kulturpris 2022 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar; 

 

- att utse Lars Nilsson till årets kulturpristagare med följande motivering:  
 

Melleruds kulturpris 2022 tilldelas Lars Nilsson för hans betydelse för utvecklingen av kulturlivet 
i Melleruds kommun. Genom att omfamna kulturens alla yttringar och med en inre övertygelse 

om att kultur är till för alla, både som betraktare och utförare, har Lars med stor 

professionalism, hög ambitionsnivå, stor idérikedom skapat förutsättningar för ett rikt kulturliv i 
Melleruds kommun. Ett brett kulturliv tillgängligt för alla!                 

 

- att ge ordförande i uppdrag att dela ut kulturpriset. 
 

- att tid för överlämning bestäms i samverkan med mottagare av priset. 

 

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. 

Kultur- och utbildningsnämnden utsåg vid sammanträdet 2022-03-23 en beredningsgrupp för 

arbetet med att ta fram en kulturpristagare för 2022. 

Nämndens ordförande presenterar beredningsgruppens förslag, utan inbördes ordning, som 
mottagare av Melleruds kulturpris 2022, utifrån insända nomineringar. 

 

Beslutsunderlag 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2022-03-23, § 32 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden Kultur- och 
utbildningsnämnden beslutar; 

 

- att utse Lars Nilsson till årets kulturpristagare med följande motivering:  
 

Melleruds kulturpris 2022 tilldelas Lars Nilsson för hans betydelse för utvecklingen av kulturlivet 

i Melleruds kommun. Genom att omfamna kulturens alla yttringar och med en inre övertygelse 
om att kultur är till för alla, både som betraktare och utförare, har Lars med stor 

professionalism, hög ambitionsnivå, stor idérikedom skapat förutsättningar för ett rikt kulturliv i 
Melleruds kommun. Ett brett kulturliv tillgängligt för alla!                 

 

- att ge ordförande i uppdrag att dela ut kulturpriset. 

 

- att tid för överlämning bestäms i samverkan med mottagare av priset. 
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Beslutsgång 

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

 
Beslutet skickas till 

Mottagaren av Melleruds kulturpris 2022 

Enhetschef för kulturenheten 
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§ 53 

 

Aktuella frågor 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Förvaltningschefen rapporterar   

 

Rapport från verksamheterna 

Kultur- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

 

Information från ungdomsrådet 

Representanter från nämnden har träffat ungdomsrådet. Anna Sanengen redogör för vad som 

diskuterades på mötet, och vilka aktiviteter som är på gång. 

 

Invigning av familjecentralen 

Familjecentralen har haft invigning och uppslutningen dit var god. Öppna förskolan kommer 

hålla öppet 3 halvdagar i veckan.  

 

Särskilt stöd i grundskolan 

Andelen elever med åtgärdsprogram ökar i årskurs 1–6. I Mellerud gör vi färre åtgärdsprogram 
jämfört med våra grannkommuner. Det är Rektorns ansvar att detta genomförs. 

 

VVS-programmet 

Då antalet sökande elever endast är två, så undersöks möjligheten att det blir lärlingsprogram 

istället för skolförlagt program.  

 

Nästa utskott 

Torsdagen 9 juni 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. 


