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Ledamöter
Anna Sanengen, ordf.
Paula Törnqvist
Ludwig Mossberg, 1:e vice ordf.
Carina Walterlin
Marianne Sand-Wallin, 2:e vice ordf
Anwar Rasul
Ulf Rexetjord

övriga
Anders Pettersson
Linda Eriksson
Lena Andersson
Inger Strand
Susanne Broberg
Camilla Berglöv-Herma nsson
Maria Nordgren

KALLELSE

2022-02-08

Ersäftare
Lisbet Andersson
Mauri Simson
Ann-Christin Larsson
Marie Uhrbom
Anders Andersson
Gittan Andersson
Liselott Hassel

MELLERUDS
KOMMUN

KULTUR. OCH UTBILDNINGSNAMNDEN
DATUM Tisdagen den 15 februari 2022, klockan 08.30 - 14.00

PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Tingshuset

Ej ffinstgörande ersältare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl
dig till kultur- och utbildningsförualtningen, tfn 187 77, senast kl. O9,OO dagen
fcire sammanträdet.

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

(c)
(L)
(M)
(MP)
(s)
(s)
(SD)

Kultur- och utbildningschef
Förva ltningssekreterare
Rektor Åsens skola ochåsebro skola & förskola
Rektor Ka rol i nerskola n och Kropperjä I ls förskola
Rektor Ymer, Lunden, Telaris och Tallåsens förskola
Rektor Nordalsskolan
Rektor Fagerlidsskolan och Markusgårdens förskola

. Sammanträdet öppnas

o Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

. Val av justerare - Paula Törnqvist (KD)
Val av ersättare för justerare - Marianne Sand-Wallin (S)

o Tidpunkt för protokollets justering - 18 februari 2022, klockan xx.)o(

Ärenden

Nr Rubrik Kommentar

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 2 1 2000- 1488 Webbplats : www. mel lerud.se

Sida
1

Fastställande av dagordning Anna Sanengen 3

2.
Bokslutsdialog 2027 och tankar inför framtiden Förvaltn i ngens enhetschefer

och rektorer, klockan 08,35 -
12.45

4

3

Samverka nsavtal för naturbruksutbild ningar Anders Pettersson, klockan
12.45 - 13.00

5

4
Barnomsorgsbehovet i Melleruds kommun Linda Eriksson och Anders

Pettersson, klockan 13.00 -
13.20

6



5
Redovisning av öppna ärenden i diariet Linda Eriksson klockan 13.20

- 13.30
7

6.
Aktuella frågor Anders Pettersson och Anna

Sanenqen 13.30 - 14.00
B

Ordföranden

Förvaltningssekreteraren

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 21 2000- 14BB Webbplats : WWw.mellerUd. Se
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MELLERUDS KOMMUN

Kultu r- och utbild ningsförvaltni ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-02-t5

ARENDE 1

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

a
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2022-02-L5

ARENDE 2 DnT KUN lOZOILTB

Bokslut 2O2I och tankar inför framtiden

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultu r- och utbildn ingsnämnden god känner redovisningarna.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att tidigare års överskott förs över tll2022 i enlighet
med Kulturbrukets arbetsordning.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett årsbokslut för år 202L 1rapporten
presenteras ekonomiskt utfall för perioden, investeringsuppföljning samt uppföljning av
nämndens må1,

Till bokslutsrapporten på nämndsnivå bifogas bokslutsrapport på enhetsnivå samt bilaga för
Skolverkets nationella må1.

Totalt gör Kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på cirka 3,8 mkr.

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansöker att Kulturbruket på Dal får medföra sig tidigare års
överskott tll 2022.

Av Kultur- och utbildningsförvaltningens 9 nämndmål bedöms 55o/o uppnås helt och 33olo delvis.

Förvaltningschefen och förvaltningsekonomen redogör för bokslut 2020 och för sina tankar för
framtiden.

Förvaltningens Rektorer/enhetschefer redogör fcir resultat för sina respektive ansvarsområden

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse årsbokslut 202L, 2022-02-07, bilaga 1

Årsbokslut 202I för Kultur- och utbildningsförvaltningen, separat bilaga
Ärsbokslut 2021 Kultur- och utbildningsförualtningen på enhetsnivå, separat bilaga
Ärsbokslut 2021 Skolverkets nationella må1, separat bilaga

Beslutet skickas till

Diariet
Ekonomiavdelningen
Förvaltningsekonom Kultur och utbildningsförvaltningen
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MELLERUDS
KOMMUN

Kultur och Utbildningsnämnden
Melleruds kommun

Handläggare:
Direktnummer
Mejl:

Datum:
Dnr:

Liselott Vislander
0s30-181 34
liselott.vi erud.se
7 februari 2022
KUN 2021/81

Tjänsteskrivelse - Ärsbokslut 2O21 Kultur- och
utbi ld n i ngsförva ltn i ngen
Förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden godkänner rapporten,
Nämnden ansöker om att 2021 års överskott gällande Kulturbruket på Dal medförs til|2022 i

enlighet med Kulturbrukets arbetsordning.

Sammanfattning

Kultur- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett årsbokslut för år 202I. I rapporten
presenteras ekonomiskt utfall för perioden, investeringsuppföljning samt uppföljning av
nämndens må1.

Till bokslutsrapporten på nämndsnivå bifogas bokslutsrapport på enhetsnivå samt bilaga för
Skolverkets nationella må1.

Totalt gör Kultur- och utbildningsnämnden ett underskott på cirka 3,8 mkr.

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansöker att Kulturbruket på Dal får medföra sig tidigare års
överskott till 2022.

Av Kultur- och utbildningsförvaltningens 9 nämndmål bedöms 55olo uppnås helt och 33olo delvis.

Beslutsunderlag

Årsboklut 202I för Kultur- och utbildningsförualtningen.

Bilaga 1, Årsbokslut 2021 Kultur- och utbildningsförvaltningen på enhetsnivå

Bilaga2, Årsbokslut 2021 Skolverkets nationella må|,

Anders Pettersson
Förualtningschef, Kultur- och utbildningsförvaltningen

Liselott Vislander
Förualtningsekonom Kultur- och utbildningsförvaltningen

Beslutet skickas till
Diariet
Ekonomiavdelningen
Förvaltningsekonom Kultur- och utbildningsförualtningen

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se



MELTERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-02-t5,

Äneruoe g Dnr KUN 2022122

Samverkansavtal för naturbruksutbild ni ngar

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna remissvaret.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den

ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den

skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu
gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Det nya förslaget innebär i kofthet att:

. Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 december
2026.

. Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.

. Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

Beslutsunderlag

Tjä nsteskrivelse, sa mverka nsavta I för natu rbru ksutbi ld n i ng ar, bilaga 2

Remiss - samverkansavtal för naturbruksutbild ningar, separat bilaga
Reg ionstyrelse n/Västra Göta la ndsreg ionen

Beslutet skickas till

Diariet
Kom m u nsty relseförva ltn i n g en
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsforvaltningen

Datum Diarienummer
2022-0t-r9 KUN 2022122

Sida
r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kultur- och utbildningsnämnden

Tjä nsteskrivelse - samverka nsavta I för
naturbru ksutbi Id n i nga r

Förslag till beslut

Förvaltningschefen redovisar remissvaret för samverkansavtalet för naturbruksutbildningar
Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna remissvaret.

Bakgrund

Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den

ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den
skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu
gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.

Västkom och VGR har tillsammans tagit fram ett forslag på nytt samverkansavtal för
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.

Det nya förslaget innebär i korthet att:

. Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 december
2026.

. Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.

. Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna.

Sammanfattning - Förvaltningschefen informerar om remissvaret

Melleruds kommun hade gärna i avtalet sett någon form av ekonomisk kompensation för den
uteblivna subventionen när elever väljer naturbruksprogram som bedrivs som friskola (inom
regionen). Trots att detta saknas väljer ändå Melleruds kommun att ställa sig bakom avtalet, då
kommunen anser det angeläget att säkra och utveckla kompetensförsörjningen till en för
Västsverige viktig näring.

Kommunen ser det som angeläget att finansieringsprinciperna tidigt i den kommande
avtalsperioden får en grundlig genomlysning. Inte minst gäller detta subventionen av sådan
naturbruksutbildning som bedrivs utanför länet.

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
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MELLERUDS
KOMMUN

Beslutsunderlag

. Remiss - samverkansavtal för naturbruksutbildningar
Reg ionstyrelsen/Västra Göta la ndsreg ionen

Beslutet skickas till

Diariet
Kom m u nstyre I seförva ltn i n g e n

Mellerud 2022-02-08

Anders Pettersson
Förvaltningschef

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2022-01-LB KUN 2022122

Sida

2 (2)



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kultur- och utbildningsförvaltningen 2022-02-15

ARENDE 4 Dnr KUN 20211L63

Barnomsorgsbehov i Melleruds kommun

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

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

centrum.

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

Förva ltn i ngschefen och s koladm in istratören redogör för ä rendet.

Beslutsunderlag

Beslut, Barnomsorgsbehov i Melleruds kommun, $ 92
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MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2022-02-t5

Änrruoe s

Redovisning av öppna ärenden idiariet

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildn ingsförvaltningen godkän ner 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 2021-05-
26.

Förualtningssekreteraren redovisar de öppna ärenden som finns i diariet till och med 2022-02-
t4.

Beslutsunderlag

Sammanställning av öppna ärenden 2022-02-15, bilaga delas ut vid sammanträdet.
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MELLERUDS KOMMUN

Kultu r- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2022-02-L5

Anders Pettersson

Anna Sanengen

ARENDE 6

Aktuella frågor

Kultur- och utbildningsnämndens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkän ner informationen.

Sammanfaftning av ärendet

Förva ltni n gschefen ra pportera r

Information från ungdomsrådet

Nästa utskott
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