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 Utdragsbestyrkande 

 

Tid och plats Onsdagen den 27 januari 2021, klockan 08.30 – 12.30, i Tingshuset 

 
Beslutande  
Ledamöter Anna Sanengen, ordf. (C) 

Ann-Christin Larsson (KD) 
Ludwig Mossberg, 1:e vice ordf. (M) 

Carina Walterlin (KIM) 
Marianne Sand-Wallin, 2:e vice ordf. (S) 

Anwar Rasul (S) 
Ulf Rexefjord (SD) 

 
Övriga närvarande 

Ersättare Lisbeth Andersson   (C) 

 Liselott Hassel   (SD) 

  

 
 

Tjänstepersoner Anders Pettersson, kultur- och utbildningschef   

 Linda Eriksson, förvaltningssekreterare 
 Robert Olsson, Rektor Rådaskolan   § 2 

 Matti Bertilsson, Rektor Dahlstiernska gymnasiet  § 2 
 Anita Andersson-Hagsgård, Rektor vuxenutbildningen  § 2 

 Gunnar Karlsson, skolsamordnare   § 4–7 

 Clas-Göran Jansson, enhetschef biblioteket  § 11 
 

 
  

 
Utses att justera  

Justerare Ludwig Mossberg (M) 

Ersättare Carina Walterlin (KIM) 
 

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 29 januari 2021, klockan 15.00 
 

Justerade paragrafer  § 1 - 15 
 

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

  Linda Eriksson 

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

  Anna Sanengen  

 Justerande .............................................................................................................................................. 

 Ludwig Mossberg 
 

 ANSLAG/BEVIS   
Protokollet är justerat.  Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Kultur- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2021-01-27 

 

Datum då anslaget sätts upp 2021-01-29  
   

Datum då anslaget tas ned 2021-02-21 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

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

 Linda Eriksson 
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§ 1     

  

Fastställande av dagordning 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer dagordning enligt utskickad kallelse med följande 

tillägg; 

• Ledamotsinitiativ angående samverkan att stötta barn som far illa 

• Ledamotsinitiativ gällande genomförande av drogtester på Rådaskolan och Dahlstiernska 

gymnasiet 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämndens ordförande redogör för utskickad kallelse och inkomna 

extraärenden. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden fastställer dagordning enligt 
utskickad kallelse med följande tillägg; 

• Ledamotsinitiativ angående samverkan att stötta barn som far illa 

• Ledamotsinitiativ gällande genomförande av drogtester på Rådaskolan och Dahlstiernska 

gymnasiet 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 2 Dnr KUN 2021/19     

  

Distansundervisning  
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningarna. 

 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att årskurs 7 och 8 ges möjlighet till delvis 
distansundervisning under förutsättning att eleverna tillgodogör sig undervisningen. 

Årskurs 9 undantas för att klara gymnasiebehörigheten. Beslutet gäller under perioden  
27 januari - 24 februari 2021, med reservation för ändrade rekommendationer från  

regeringen och folkhälsomyndigheten. 

 
Sammanfattning av ärendet 

Huvudmannen för kommunens grundskolor har beslutat att Rådaskolan från och med måndag 
11 januari 2021 delvis infört distansundervisning. Detta efter att regeringen gett landets 

högstadieskolor möjlighet att delvis bedriva distansundervisning så att alla elever inte behöver 

vara i skolan samtidigt.  
Hälften av eleverna på Rådaskolan har växelvis fått sin undervisning i skolan eller som 

distansundervisning. Beslutet togs för att motverka en eventuellt ökad smittspridning av Covid-
19 efter elevernas jullov. 

 
Rektorerna från Rådaskolan, Dahlstiernska gymnasiet och vuxenutbildningen redovisar hur 

arbetet med distansundervisningen fungerar. 

 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse – Distansundervisning högstadiet 

• Redovisning av kvaliteten på distansundervisningen 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att årskurs 7 och 8 ges möjlighet till delvis 

distansundervisning under förutsättning att eleverna tillgodogör sig undervisningen. 
Årskurs 9 undantas för att klara gymnasiebehörigheten. Beslutet gäller under perioden  

27 januari - 24 februari 2021, med reservation för ändrade rekommendationer från regeringen 

och folkhälsomyndigheten. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 3 Dnr KUN 2021/20 

        

Campus Dalsland 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Kultur- och utbildningsnämnden beklagar att de inte fick möjligheten att påverka processen om 

ett nytt campus i ett tidigare skede. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen redogör för enkätsvar i undersökningen om intresset för högre utbildning i 

Dalslandskommunerna. 

 
Beslutsunderlag 

• Enkätresultat om intresse för eftergymnasiala studier 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Kultur- och utbildningsnämnden beklagar att de inte fick möjligheten att påverka processen om 
ett nytt campus i ett tidigare skede. 

 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 4 Dnr KUN 2021/12  

      

Intern kontrollplan 2021 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut  

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer intern kontrollplan för 2021. 

 

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. 

Skolsamordnaren redogör för intern kontrollplan för 2021.  
 

Beslutsunderlag 

• Intern kontrollplan 2021 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden fastställer intern kontrollplan 
för 2021. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 5   

 
Närvarorapport från kommunens förskolor 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsförvaltningen godkänner redovisningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Skolsamordnaren redovisar närvaron på kommunens förskolor. Under 2020 redovisas vecka  

6 och vecka 45, för 2021 redovisas vecka 2. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 6 Dnr KUN 2021/21    

  

Läsårstider 2021/2022 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner läsårstider 2021/2022 enligt föreliggande förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på läsårstider för läsåret 

2021/2022. Skolsamordnaren redogör för förslaget. 
 

Beslutsunderlag 

• Förslag på läsårstider för läsåret 2021/2022 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden godkänner läsårstider 
2021/2022 enligt föreliggande förslag. 
 

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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§ 7 Dnr KUN 2021/22 

 
Feriearbete för ungdomar 

 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att  

1. föreslå kommunstyrelsen att grundskoleelever i årskurs 9 och gymnasieelever i  

årskurs 1 ges möjlighet till tre veckors feriearbete. 

2. föreslå kommunstyrelsen att ersättningen höjs till 70 kronor per timme. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmarknadsenheten (AME) ansvarar för och arbetar med att ge årskurs 9 på högstadiet 

möjlighet till 3 veckors feriesommarjobb. Vi ser att detta har en stor betydelse för de ungdomar 
som kanske inte har egna kontakter för att hitta ett sommarjobb, detta bidrar då också till att 

delvis underlätta en bättre social situation för flera ungdomar. Ju fler ungdomar som arbetar på 
sommaren ger också ett lugnare och tryggare samhälle. 

AME ser behov av att även ge gymnasieelever på årskurs 1 möjligheten att söka kommunala 

feriesommarjobb. Samt att ersättningen för feriearbete höjs. 
 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse – Feriejobb 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur och utbildningsnämnden beslutar att  

1. föreslå kommunstyrelsen att grundskoleelever i årskurs 9 och gymnasieelever i  

årskurs 1 ges möjlighet till tre veckors feriearbete. 

2. föreslå kommunstyrelsen att ersättningen höjs till 70 kronor per timme. 

 
Beslutsgång 

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

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum         sida  

Kultur- och utbildningsnämnden 2021-01-27 10 

 

 

 

 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

§ 8 Dnr KUN 2020/155 

     

Melleruds kulturpris 2021 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer sammansättning av beredningsgrupp för Melleruds 

kulturpris 2021 enligt följande; 

• att utse föregående års pristagare Gun-Britt Gustafsson, allmänhetens representant kommer 

att utses av kommunens ungdomsråd och nämndens representant Anna Sanengen (C) till 
beredningsgrupp för Melleruds kulturpris 2021,  

• att utse Anna Sanengen (C) till sammankallande i gruppen och ansvarig för att information 

om kulturpriset anslås via annons i Melleruds Nyheter och på kommunens hemsida med sista 
nomineringsdag 2020-04-30, 

• att beredningsgruppen ska bedöma samtliga nominerade och vid nämndens sammanträde 

2021-05-26 lämna in tre alternativa förslag till pristagare. 

 
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 2020-11-30 beslutades om tidsplan för Melleruds kulturpris 2021. 

Kultur- och utbildningsnämnden fastställer sammansättning av beredningsgrupp för årets 

kulturpris. 
 

Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2019-12-18, § 131 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsnämnden fastställer sammansättning 
av beredningsgrupp för Melleruds kulturpris 2021 enligt följande; 

• att utse föregående års pristagare Gun-Britt Gustafsson, allmänhetens representant kommer 

att utses av kommunens ungdomsråd och nämndens representant Anna Sanengen (C) till 
beredningsgrupp för Melleruds kulturpris 2021,  

• att utse Anna Sanengen (C) till sammankallande i gruppen och ansvarig för att information 

om kulturpriset anslås via annons i Melleruds Nyheter och på kommunens hemsida med sista 

nomineringsdag 2020-04-30, 

• att beredningsgruppen ska bedöma samtliga nominerade och vid nämndens sammanträde 
2021-05-26 lämna in tre alternativa förslag till pristagare. 

 
Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till 

Gun-Britt Gustafsson 

Kommunens ungdomsråd 
Ordföranden 
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§ 9 Dnr KUN 2020/154     

  

Elevrådsdialog 2021 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att elevrådsdialogen 2021 ställs in på grund av 

rådande situation med Covid-19. 

 
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.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

2021 ställs in på grund av rådande situation med Covid-19. 
 

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till 

Kommunens rektorer 
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§ 10      

  

Redovisning av öppna ärenden i diariet 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsförvaltningen godkänner redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att förvaltningen två gånger om året ska redovisa 

de öppna ärenden som finns i registrerade i förvaltningens diarium. 

Senaste redovisningen av diariets öppna ärenden gjordes vid nämndens sammanträde  

2020-05-04. 

Förvaltningssekreteraren redovisar de öppna ärenden som finns i diariet till och med  
2021-01-26. 

 
Beslutsunderlag 

• Sammanställning av öppna ärenden 2021-01-27 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

redovisningen. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kultur- och utbildningsnämnden bifaller detta. 
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§ 11  Dnr KUN 2021/23 

 
Tillfällig stängning av Melleruds bibliotek 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att kommunbiblioteket öppnas 2021-02-08 för  
besökare under förutsättning att rekommendationer och råd från Folkhälsomyndigheten följs.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Vid sammanträdet 2020-11-02 beslutade Kultur- och utbildningsnämnden att stänga biblioteket 

samt att uppdra till personalen att utveckla möjligheten att låna böcker på distans.  

Under den period som biblioteket varit stängt för allmänheten har det varit möjligt att läsa 

tidningar via tidningsställ utomhus. Utlåningsverksamheten har även den varit öppen genom 
utlämning och utkörning. 

 
Beslutsunderlag 

• Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2020-11-02, § 96 (Tillfällig stängning av  

Melleruds bibliotek) 

• Tjänsteskrivelse, öppnande av biblioteket i Mellerud för besökare 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden Anna Sanengen (C): Kultur och utbildningsnämnden beslutar att kommun-
biblioteket öppnas 2021-02-08 för besökare under förutsättning att rekommendationer och råd 

från Folkhälsomyndigheten följs. 
 
Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till 

Enhetschefen för biblioteket 

Enhetschefen Kommunikation och säkerhet 

Kommunikatören 
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§ 12 

 

Informationsärenden 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen informerar om aktuella frågor: 

Barnomsorgsbehov 

Svårt att få plats på förskolan i centrum under våren. En överinskrivning på förskolornas 

småbarnsavdelningar har löst det akuta problemet med platser under februari och mars. 

 
Ekonomi 

Förvaltningschefen redovisar nuläget för ekonomin i våra verksamheter.  
 

Covid -19 

Förra veckan konstaterades att 7 elever i årskurs 6 på Nordalsskolan smittats av covid-19. 
Distansundervisning för årskurs 6 hölls under fyra dagar. I fyrbodal ser smittspridningen väldigt 

olika ut. 
 

Planering av mål och aktiviteter 2021 

De nya målen och aktiviteterna håller just nu på att förankras på våra enheter.  

 

Nästa utskott 

Torsdagen 11 februari klockan 13.00   

 
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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§ 13 
 
Delegeringsärenden 
 

Kultur- och utbildningsnämndens 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 utbildnings-

nämndens delegeringsordning. De beslut som tagits med stöd av delegeringsreglerna redovisas 
varje månad till nämnden. 

 
Anmälan av delegationsbeslut 

 
Kulturenheten (januari)  § 1 

 

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.  

 
Delegat: Clas-Göran Janson 

  
Dnr - enh Datum Ärendebeskrivning och beslut 

21-01 20210120 Fortsatt ändrad tjänst 88% PH  
210101-210630 

21-02 20210120 Ändrad tjänst Uppehållstjänst MW 210101-TV 

21-03 20210120 Timanställd AG 210101-211231 

21-04 20210120 Visstidsanställd 75% VE 210108-210615 
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§ 14     Dnr KUN 2021/17 

  

Ledamotsinitiativ angående samverkan att stötta barn som far illa 
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
 

Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutar att ärendet kommer att behandlas på 

sammanträdet 2021-02-24. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Marianne Sand-Wallin (S) väcker fråga angående samverkan att stötta barn som far illa: 

 

”För att kunna ge det bästa stödet till barn i utsatthet behöver skolor ofta samverka med de 
aktörer som är viktiga ur barnets perspektiv, till exempel socialtjänsten, polisen, barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) och/eller barn- och ungdomshabiliteringen. Det är barnets behov som 
styr hur stödet utformas och skolan har alltid ett fortsatt ansvar oavsett andra aktörers 
stödinsatser. Rektor ansvarar för att i tid identifiera och utreda vad en elev behöver för stöd. 
Det är viktigt med en nära samverkan med vårdnadshavarna och att barnet eller den unge ges 
förutsättningar att vara delaktig i de åtgärder som planeras. 

En långsiktig samverkan kräver att kommunens politiker är överens om vad som ska prioriteras 
och ger resurser för det. Huvudmän behöver ge tydliga uppdrag som utgår från barnets behov 
och göra en ansvarsfördelning till verksamheterna. Det är viktigt att det finns rutiner för 
samverkan och tillgång till arenor för tvärprofessionell samverkan för att skapa helhetssyn och 
ett gemensamt mål. Samverkansuppdraget bör vara knutet till en funktion snarare än person 
och det ska finnas rutiner för tidig upptäckt och en samordningsfunktion som för barnets talan 
(Skolverket). 

Förskolan och skolan är den del av kommunens verksamhet som finns i våra barn och ungas 
vardag. Där bedrivs det viktigaste arbetet för att tidigt upptäcka om barn och unga far illa, eller 
riskerar att fara illa och att tidiga åtgärder sätts in, vare sig det handlar om våld i nära 
relationer, missbruk och droger eller andra riskfaktorer.  En grundförutsättning för tidiga 
insatser är ett väl fungerande system för orosanmälningar, utredningar, åtgärder feedback och 
samverkan mellan förvaltningar och myndigheter. 

Vi socialdemokrater oroas av risken för att nedskärningar i den kommunala budgeten, och hög 
personalomsättning, har lett till resurs- och kompetensbrister som i sin tur resulterar i att 
rutiner för samverkan inte efterlevs, och att våra barn och unga därmed inte får tillräckligt 
stöd.” 
 
Beslutsunderlag 

• Skriftligt ledamotsinitiativ från Marianne Sand-Wallin (S) 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 

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

1. förvaltningen utreder om samverkan efter mellan skolans rektorer, elevhälsa, speciallärare, 

fritidspedagoger och socialtjänstens socialsekreterare, handläggare, familjebehandlare och 

polisen, BUP med flera fungerat enligt regelverk och rutiner i Melleruds kommun under 

2020, och redovisar eventuella brister och förbättringsförslag. 

2. förvaltningen säkerställer att samtliga medarbetare inom KUN har tillräcklig kunskap kring 

anmälningsskyldigheten i enlighet med SoL.  
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3. förvaltningen säkerställer att KUN får uppföljning/återrapportering avseende de 

orosanmälningar som kommer från skolan. 

Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutar att ärendet kommer att 

behandlas på sammanträdet 2021-02-24. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och utbildningsnämnden 
bifaller ordförandens förslag. 

 
Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen 
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§ 15 Dnr KUN 2021/18 

Ledamotsinitiativ gällande genomförande av drogtester på 
Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutar att uppdra till förvaltningschefen att bereda 
följande förslag och redovisa ärendet på sammanträdet 2021-02-24: 

• att drogtester genomförs på Rådaskolan samt Dahlstiernska gymnasiet. 

• att avstå från test ska innebära att man inte får lov att delta i praktiska moment eller 

praktik, samt att föräldrar omedelbart ska kontaktas. 

• att undersöka möjligheterna att via analyser av avloppsvatten fastställa förekomsten av 
droger på Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Rexefjord (SD) väcker fråga angående genomförande av drogtester på Rådaskolan och 
Dahlstiernska gymnasiet: 

”Med anledning av narkotikabruk på Rådaskolan tänker vi från Sverigedemokraternas sida att vi 
behöver visa handlingskraft i frågan. Dels på grund av att det finns faktiska orsaker till det, dels 
för att få stopp på dåligt rykte för vår verksamhet.  Om vi menar att det är oförtjänt 
ryktesspridning så bör vi med kraft försöka få stopp både på det och fånga upp de som sysslar 
med narkotika på våra skolor. Då kan drogtester som omfattar samtliga elever på Rådaskolan 
och Dahlstiernska gymnasiet vara ett lämpligt steg att ta. Det bedöms inte vara någon i 
sammanhanget stor kostnad och bör därför rymmas i ordinarie driftsbudget. Formerna för det 
överlåter vi åt professionen att sköta, viktigt är att det blir en slumpmässighet i testerna, så att 
de inte går att förutse.” 
 

Beslutsunderlag 

• Skriftligt Ledamotsinitiativ från Ulf Rexefjord, 2021-01-27 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulf Rexefjord (SD): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att  

1. drogtester genomförs på Rådaskolan samt Dahlstiernska gymnasiet. 

2. finansiering ryms inom ordinarie driftsbudget, alternativt äskas hos KS 
förfogandeanslag.  

 

Ludwig Mossberg (M): Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att  

• att avstå från test ska innebära att man inte får lov att delta i praktiska moment eller 

praktik, samt att föräldrar omedelbart ska kontaktas. 

 

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

• att undersöka möjligheterna att via analyser av avloppsvatten fastställa förekomsten av 

droger på Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet. 
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Anna Sanengen (C): Kultur- och utbildningsförvaltningen beslutar att uppdra till förvaltnings-

chefen att bereda följande frågor och redovisa ärendet på sammanträdet 2021-02-24: 

• att drogtester genomförs på Rådaskolan samt Dahlstiernska gymnasiet. 

• att avstå från test ska innebära att man inte får lov att delta i praktiska moment eller 
praktik, samt att föräldrar omedelbart ska kontaktas. 

• att undersöka möjligheterna att via analyser av avloppsvatten fastställa förekomsten av 

droger på Rådaskolan och Dahlstiernska gymnasiet. 
 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kultur- och utbildningsnämndens 
bifaller ordförandens förslag. 

 
Beslutet skickas till 

Förvaltningschefen 

 
 

 
 

 


