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KULTUR. OCH UTBILDNINGSNAMNDEN
DATUM Onsdagen den 20 oktober 2021, klockan 08.30-12.30

PLATS Kommunkontoret, sammanträdesrum Dalslandsrummet

Ej tjänstgörande ercättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl
dig till kultur- och utbildningsftirualtningen, tfn 787 77, senast kl, O9,OO dagen
före sammanträdet,

MELLERUDS
KOMMUN

KALLELSE

202r-to-t3

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

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

övriga
Anders Pettersson
Linda Eriksson
Camilla Berglöv-Hermansson
Matti Bertilsson
Gunnar Karlsson

Kultur- och utbildningschef
Förvaltn i ngssekretera re
Rektor Nordalsskolan
Rektor Dahlstiernska gymnasiet
Skolsamordnare

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

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

. Sammanträdet öppnas

. Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare

. Val av justerare - Ludwig Mossberg (M)
Val av ersättare för justerare - Marianne Sand-Wallin (S)

. Tidpunkt för protokollets justering - 22 oktober 2021, klockan xx,rc(

Ärenden

Nr Rubrik Kommentar

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan t3,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud.se

Sida
1

Fastställande av dagordning Anna Sanengen 3

2.
Samverkan kring barn som riskerar att fara illa Camilla Berglöv-Hermansson,

klockan 08,35
4

3.
Beslut om gymnasieprogram 202212023 Matti Bertilsson, klockan

09.10
5

4.
Barnomsorgsbehov i Melleruds kommun Gunnar Karlsson, klockan

10.00
6

5

Kultur- och utbildningsförvaltningens taxor och
avqifter 2022

Anders Pettersson, klockan
10.30

7



6
Måldialog 2022 Anna Sanengen, klockan

10.40
8

7
Kameraöveruakning på kommunens skolor Ludwig Mossberg, klockan

11.00
9

B.

Översyn av skolskj utsreglemente Anders Pettersson, klockan
11.15

10

9,
Ti lläggsansl ag budget 2022 Anders Pettersson, klockan

11.30
11

10
Aktuella frågor Anders Pettersson, klockan

11.50
T2

11
Delegationsbeslut Anna Sanengen 13

Ordföranden

Förua ltningssekretera ren

Kultur- och utbildningsförvaltningen
Besöksadress: Storgatan 13,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post: kommunen@mellerud.se

I

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



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSTISTA

202t-ro-20

ARENDE 1

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

202r-70-20

Änrruor z Dnr KUN 2018/10

Samverkan kring barn som riskerar att fara illa

Kultur- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om uppföljning av
samverkan mellan skola och Individ- och familjeomsorgen.

Sammanfaftning av ärendet

PwC har genomföft en uppföljande granskning av en tidigare granskning som genomfördes
2017 avseende samverkan kring barn som riskerar att fara illa. Av den tidigare granskningen

framgick att socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden inte helt säkerställt en

ändamålsenlig samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.

PwC bedömning i den färdiga rapporten är att det finns en plan och forum för samverkan. Det
finns en stående inbjudan till enhetschefen för barn- och ungdom på socialtjänstens individ- och

familjeomsorg att delta på de centrala elevhälsoteamets möten som hålls vid tre tillfällen per

termin.

Kultur- och utbildningsnämnden önskar en redovisning av hur dessa möten fungerat. Rektor
som leder elevhälsoteamets möten informerar om ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-15, uppföljande granskning av samverkan kring barn som far illa,
bilaga 1
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Kultur- och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse - Uppföljning av samverkan skola-IFO

Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen om uppföljning av
samverkan mellan skola och Individ- och familjeomsorgen.

Sammanfattning

PwC har genomfört en uppföljande granskning av en tidigare granskning som genomfördes

2017 avseende samverkan kring barn som riskerar att fara illa. Av den tidigare granskningen

framgick att socialnämnden och kultur- och utbildningsnämnden inte helt säkerställt en

ändamålsenlig samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa,

PwC bedömning i den färdiga rappoften är att det finns en plan och forum för samverkan. Det
finns en stående inbjudan till enhetschefen för barn- och ungdom på socialtjänstens individ- och

familjeomsorg att delta på de centrala elevhälsoteamets möten som hålls vid tre tillfällen per

termin.

Kultur- och utbildningsnämnden önskar en redovisning av hur dessa möten fungerat. Rektor
som leder elevhälsoteamets möten informerar på nämndens möte den 10 oktober.

Beslutsunderlag

Rapport PwC: Uppföljande granskning av samverkan kring barn som far illa

Anders Pettersson
Förvaltningschef

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2021-10-05 KUN 2018/10

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5s02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kultur- och utbildningsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se



MELLERUDS KOMMUN

Ku ltur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

202L-70-20

Dnr KUN 202L1L75ARENDE 3

Beslut om gymnasieprog ram 2022 | 2023

Kultur- och utbi ldningsförualtni n gens förslag ti I I besl ut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner programutbud för Dahlstiernska gymnasiet läsåret
20221 2023 enl igt rektorns förslag.

Sammanfattning av ärendet

Rektor för Dahlstiernska gymnasiet presenterar förslag på programutbud inför läsåret
202212023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-12, programutbud - Dahlstiernska gymnasiet läsåret 202212023,
bilaga 2
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MELLERUDS
KOMMUN

Sida 1(2)

Kultur och utbildningsnämnden

Handläggare:

Direkttelefon:

E-post:

Datum:

Diarienummer

Anders Pettersson
0530-181 16
a nders. pettersson@mellerud. se
12 oktober 2021
KUN202ur7s

Programutbud Dahlstiernska gymnasiet läsåret
202212023

Förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar enlig rektors förslag på programutbud för
Dahlstiernska gymnasiet läsåret 202212023.

Sammanfattning

Dahlstiernska gymnasiet har de nationella programmen Barn-och Fritid, Bygg, El,

Fordon, Handel, Industri, Naturbruk/lantbruk, WS och fastighet och Vård-och
Omsorg. Därtill finns de individuella programmen, som är gymnasieförberedande.

Det sammanlagda antalet studerande på Dahlstiernska Gymnasiet är hösten 2021
cirka 100 elever. En del elever kommer från andra kommuner, flest från Vänersborg
och Dals Ed. Dahlstiernska Gymnasiet är from hösten 2020 ett renodlat
yrkesgymnasium.

För läsåret 2022123 föreslår rektor ett oförändrat programutbud

Rektors förslag på programutbud 202212023

Yrkesprogra m med lä rl i ngsvariant gä ller följa nde progra m :
(preliminärt antal platser inom parentes)

Barn-och fritidsprogrammet
Fritid och hälsa (5)
Pedagogiskt och socialt arbete (5)
IMV-platser(1)
rMY (1)

Bvgg- och a nläggningsoroorammet
Husbyggnad (4)
Mark-och anläggning (2)
Plåtslageri (1)
rMV (1)

Kultur och utbildningsnämnden

Besöksadress: Storgatan tL,464 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post:
kulturutbi ldnamnd@mellerud.se

Bankgiro : 5502-277 6 Organisationsnummer: 212000- 1488 Webbplats: www. mel lerUd. Se



El-och energiproorammet
El-teknik (4)
rMV (1)

Fordonsproqrammet
Lastbil och mobila maskiner (2)
Personbil (4)
Karosseri och lackering (2)
rMV (1)

Försäljning- och seruice
Försäljning och seruice (6)
rMV(1)
rMY (1)

Industritekniska proorammet
Driftsäkerhet och underhållsteknik (2)
Svetsteknik (2)
rMV (1)

Vård och omsorgsorogrammet
Vård-och omsorg (5)
rMV (1)
rMY (1)

Skolförlagt yrkesprogra m :

WS och fastighetsprogrammet

WS (B) Minimiantal 5 elever för uppstart
rMV (2)

Anders Pettersson
förualtningschef

Ärendet skickas till
Kommunfullmäktige



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

ARENDE 4

Barnomsorgsbehov i Melleruds kommun

FOREDRAGNINGSLISTA

2027-L0-20

Dnr KUN 202UL63

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

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

centrum och i Åsebro.

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

På sammanträdet2O2l-09-22fickförvaltningschefen i uppdrag att undersöka vilka möjligheter
som finns för att öka antalet barnomsorgsplatser. Förvaltningen har genomföft en kartläggning
av nyttjandegraden i kommunens förskolor. De har även undersökt möjligheten till fler
förskoleplatser i Äsebro.

Förua ltn ingschefen och skoladm in istratören redogör för ä rendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-13, efterfrågan av barnomsorg iÄsebro, bilaga 3
Elev- och barnkullsutveckling, separat bilaga
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2021-10-05 KUN2021/163

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kultur och utbildningsnämnden

Tjänstes
i Åsebro

krivelse - öfaA eftefrågan av barnomsorgsplatser

Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar

Sammanfattning

Efter en längre tid av befolkningsminskning i kommunen stängdes förskolan "Skogsbrynet" i

Äsebro. Förskoleverksamheten flyttade in i Äsebro skolas lokaler. Under de senaste åren har en

ökad efterfrågan av barnomsorg har skett iÄsebro på grund av en ökad inflyttning. Hittills har
fler förskoleplatser möjliggjorts genom ombyggnationer i Äsebro skola med resultatet att två
ytterligare småbarnsavdelningar har kunnat stafta.

Från och med januari 2022 konstateras ett ökat barnomsorgsbehov motsvarande 13 platser. I
januari 2022 är behovet 7 platser, under februari ytterligare två platser och under våren 4
platser.

Bedömningen är att det inte är möjligt att organisera mer förskoleverksamhet i nuvarande
lokaler, varken i förskole- eller skoldelen. Prognosen från SCB visar att antalet skolelever
kommer att vara konstant inom de närmaste åren samt nuvarande klasstorlekar tillåter ett ökat
antal elever i befintliga klassrum.

SCB prognostiserar att antalet barn som föds iÄsebroskolas upptagningsområde kommer att
ligga på cirka 11 barn per år. Vid en planering i linje med SCB:s prognos ryms behovet av
förskoleplatser i nuvarande förskolelokaler, Det nu uppkomna behovet av fler förskoleplatser till
följd av ökad inflyttning bedöms av förvaltningen utifrån SCB:s prognos som tillfällig,

Kultur- och utbildningsförvaltningen har undersökt möjligheterna till att erbjuda fler
förskoleplatser för att klara efterfrågan av förskoleplatser och föreslår följande tre alternativ:

1, Föftäta och erbjuda plats på förskolor i centrala Mellerud. En ökad efterfrågan av
barnomsorg finns även i centrum vilket påverkar möjligheten tillförtätning.

2. Uppstart av 5 års grupp i Grinstads församlingshems lokaler. Hyreskostnad 10,000 krlmån.
vid ett 3-års avtal, Samordningsvinster med andra förskoleavdelningar vid öppning och

stängning, sjukfrånvaro finns ej med denna lösning.

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 utbildningsförvaltningen

Datum Diarienummer
2021-10-0s KUN2021/163

Sida
2 (2)

3. Leasing av en förskolemodul som placeras på skolområdet. Hyreskostnad: 20 000

kronor/månad baserat på en hyrestid om 36-60 månader.

Tillkommande engångskostnader:

Etablering lokaler:
Demontering lokaler:
Mark & VA

Övrigt
Äterställning mark
Totalt:

Beslutsunderlag

SCB befolkningsprognos
Förualtningens uppföljning av nyttjandet av förskoleplatser 2019 och 2021

Kostnadsuppgift för modulsystem F27. Indus AB

Anders Pettersson

Förualtningschef

250 000 kronor
125 000 kronor
350 000 kronor
100 000 kronor

100 000 kronor
925 000 kronor



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-LO-20

ARENDE 5 Dnr KUN 20211t63

Kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter 2022

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens förslag på kultur-och
utbildningsnämndens taxor och avgifter 2022.

Sammanfattning av ärendet

Varje år ska kultur- och utbildningsnämnden föreslå om taxor och avgifter inom kultur- och
utbildningsnämndens verkamhetsområde till kommunfullmäktige. Beslut om taxor och avgifter
för 2022 kommer att fattas av kommunfullmäKige i november,

Förvaltningschefen redogör för förslag på kultur- och utbildningsnämndens taxor och avgifter
för 2022.

Beslutsunderlag

Förslag på taxor och avgifter 2022, separat bilaga.

Beslutet skickas till
En hetschefer inom ku ltur- och utbild n i ngsförvaltn ingen.
Kom m u nstyrelsekontoret

7



METLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbild ningsförvaltningen

ARENDE 6

Måldialog 2022

FOREDRAGNINGSLISTA

202L-10-20

Dnr KUN 202LlL6t

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om nämndmålför 2022 enligt följande:

. Ständigt arbeta för att förbättra dialogen med vårdnadshavare och elever,

. Öka andelen lärare med lärarexamen iförskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

. Fokus på studieresultat och studiero samt stärka lärarnas roll som ledare och auktoritet i

klassrummen, för att främja ordning, reda och arbetsro. De frågor i elevenkäten som berör
trygghet, arbetsro och bemötande besvaras med högsta nivå vid nästa tillfälle.

. Alla elever som lämnar årskurs 1 ska kunna läsa, skriva och räkna.

. Alla elever som lämnar grundskolan ska nå gymnasiebehörighet.

. Alla elever i gymnasieskolan ska klara gymnasieexamen inom 3 år.

. Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor.

. Chefer och medarbetare inom kultur- och utbildningsförualtningens verksamheter ska

samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö,

Sammanfattning av ärendet

Alla nämnder i Melleruds kommun tar fram mål utifrån kommunens nya vision med mål samt
fullmäktiges må1. Fullmäktige beslutar om nämndens budgetramar och nämnden anpassar
därefter målen så de ryms inom tilldelade budgetramar.

Nämndmålen redovisas vid budgetdialog i september och vid fullmäktiges novembermöte året
innan budgetåret, kommunfullmäktige ska vid detta tillfälle besluta om hur stor andel av målen
som ska vara uppfyllda för att vara godkänt. Målen ska vara möjliga att stämma av vid varje
uppföljningstillfälle under året.

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar om mål för 2022.

Beslutsunderlag

Kommunens vision och nämndmål för kultur- och utbildningsnämnden

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Enhetschefer inom kultur- och utbildningsförualtningen

8



MELTERUDS KOMMUN

Ku ltu r- och utbildn ingsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-LO-20

Dnr KUN Z0L9/164ARENDE 7

Kameraövervakning på kommunens skolor

a

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Sammanfattning av ärendet

På sammanträdet 20L9-10-30 väckte Ludwig Mossberg fräga angående kameraövervakning på

kommunens skolor;

"Med onledning av vår på vissa skolor dåligo uppsyn vod giiller entråer och den bristfiilligo
kontrollen över vilko obehörigo personer som tor sig friheten ott öntro, föreslår vi för att
sö ke rstö I I a vå ra e leve rs trygg het ;

ott uppdro till förvoltningschefen att i samorbete med berörda enheter utredo vilka skolor
som iir i behov av komeroövervokning, kostnadsberökno, samt sökerstöllo om, och i så foll
vilko tillstånd som krövs."

På sammanträdet 2019-12-18 svarar förvaltningen på ledamotsinitiativet och konstaterar att
det är svårt att kostnadsberäkna installation av kameraövervakning utan tydligare
specifikation.

På sammanträdet 2020-05-04 beslutades tjänstemannaförslaget till budget202L. Där fick
förualtningen i uppdrag att ta fram finansiering av kameraöveruakning utomhus på våra
skolenheter.

På sammanträdet 2020-11-30 beslutades att investeringsmedel för kameraövervakning på de
skolor där det är angeläget tas med i investeringsplanen.

Nämnden redogör för en kravspecifikation som förualtningen ska arbeta efter i genomförandet
av kameraöveruakning på våra skolor,

Beslutsunderlag

Skriftligt ledamotsinitiativ 2019-10-30 från Ludwig Mossberg, $ 110
Beslut, svar på ledamotsinitiativ 2019-12-IB, S I23
Beslut, budget 202L - tjänstemannaförslag, $ 45
Beslut investeringar KUN 2022-2026, 5 108

Beslutet skickas till

Förualtningschefen

9



METLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-r0-20

ÄnrNoe s Dnr KUN 20211L74

översyn av skolskjutsreg lemente

Kultur- och utbildningsförualtningens förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en

översyn av kommunens skolskjutsreglemente. översynen redovisas till nämnden i juni 2022

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av att Melleruds kommun har ingått avsiktsförklaring med Västtrafik om att
skoltrafiken ska ingå i kolleKivtrafiken kan behov av en översyn av kommunens
skolskj utsreg lemente föreligga.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2021-06-30 30, S 166

Beslutet skickas till

Förualtningschefen

10



MELLERUDS KOMMUN

Kultur- och utbildningsförvaltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

202t-10-20

Dnr KUN 202LlL6ARENDE 9

Tilläggsanslag budget 2022

Kultur- och utbi ldningsförvaltni n gens försla g til I beslut

Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om en ramökning på 3 mkr för att klara en
budget i balans 2022.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och utbildningsnämnden prognostiserade med ett underskott på -6,5 mkr vid
prognostillfälle 1, Vid delårsboklutet och prognos två har prognosen minskat till 4,5 mkr då
kostnadssänkande åtgärder vidtagits under året, Trots ett tilläggsanslag på 3 mkr under 2021
och 4 mkr under2022 bedöms man inte klara en budget ibalans 2022.Fyra orsakertillen
budget i obalans har identifierats.

1. Öt<ade IKE kostnader.
Z. Stort stödbehov i grundskolan där kostnaden för elevassistenter ökat.
3. Skolor med små underuisningsgrupper ökar kostnaden för underuisningen.
4. Dahlstiernska har inte ekonomiska förutsättningar för att klara kravet på att elever på

introduktionsprogrammen ska ha en minsta garanterad underuisningstid på 23 timmar i

veckan.

Beslutsunderlag

Tjä nsteskrivelse 202 1- 1 0- 1 2, til läggsanslag budget 2022

Beslutet skickas till

Komm unstyrelseförua ltn ingen

l1



MELLERUDS
KOMMUN

Sida 1(2)

Kultur och utbildningsnämnden

Handläggare:

Direkttelefon:

E-post:

Datum:

Diarienummer

Anders Pettersson
0530-181 16

anders. pettersson @ mel lerud,se
12 oktober 2021
202t176

Tilläggsanslag budget 2022

Förslag till beslut

Kultur och utbildningsnämnden beslutar att ansöka om en ramökning på 3 mkr för att
klara en budget i balans 2022.

Sammanfattning

Kultur och utbildningsnämnden prognostiserade med ett underskott på -6,5 mkr vid
prognostillfälle 1. Vid delårsboklutet och prognos två har prognosen minskat till 4,5
mkr då kostnadssänkande åtgärder vidtagits under året, Trots ett tilläggsanslag på 3
mkr under 2021 och 4 mkr under 2022 bedöms man inte klara en budget i balans
2022. Fyra orsaker till en budget i obalans har identifierats.

1. öt<ade IKE kostnader.
2. Stort stödbehov i grundskolan där kostnaden för elevassistenter ökat,
3. Skolor med små undervisningsgrupper ökar kostnaden för underuisningen,
4. Dahlstiernska har inte ekonomiska förutsättningar för att klara kravet på att

elever på introduktionsprogrammen ska ha en minsta garanterad
undervisningstid på 23 timmar iveckan.

Bakgrund - analys

Anledningen till de ökande kostnaderna för Kultur och utbildningsförvaltningen i

Mellerud är främst följande:

t. ökade IKE kostnader: Många elever har visat intresse för Nuntorps
naturbruksgymnasium efter dess etablering. Totalkostnad för kultur- och
utbildningsnämnden prognostiseras bli 6,9 mnkr 2021. I nuvarande
naturbrukavtal kompenseras inte kommunen ekonomiskt av Västra
Götalandsregionen för elevkostnader på fristående naturbrukgymnasier inom
regionen. Detta medför i praktiken att Melleruds kommuninvånare betalar dubbelt
för naturbruksgym nasier.

2. Stort stödbehov i grundskolan där kostnaden för elevassistenter ökat En

tänkbar orsak till det stora stödbehovet är att eleverna i Melleruds kommun enligt
Skolverket har sämre förutsättningar utifrån socioekonomiska faktorer att klara
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kunskapskraven i skolan. Enligt Skolverket är föräldrars utbildningsnivå och
inkomst de två mest betydelsefulla faktorerna som påverkar elevers skolresultat.

Elevernas socioekonom iska förutsättn i nga r berä knas en I igt Skolverket efter
följande variabler:
. vårdnadshavarnas utbildningsnivå
. året när eleven invandrade till Sverige
. vårdnadshavarnas inkomst
. ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare-om eleven är folkbokförd på samma

adress som båda vårdnadshavare.
. antal syskon som är folkbokförda i hemmet
. socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd.

3. I Mellerud finns flera mindre skolor med små undervisningsgrupper vilket ökar
kostnaden för undervisningen. De mindre skolorna har en högre lärartäthet
eftersom undervisningsgrupperna blir mindre än på större skolenheter, Mellerud
är en av 40 kommuner i Sverige som driver fler skolor än de får ersättning för i

det kommunala utjämningssystemets beräknade behov. Enligt utjämnings-
systemets modell börjar merkostnader för kommunen vid B0 elever i årskurs F-6,

En liknande problematik finns även i Melleruds förskoleverksamhet,
Förskolorna Telaris och Tallåsen prognostiserar underskott på grund av höga
personalkostnader. Båda förskolorna har endast två avdelningar vilket minskar
samordningsvinster vid sjukdom eller klara bemanning mellan 06.30-18,30.

4. Dahlstiernska har inte haft ekonomiska förutsättningar för att klara kravet från
2020 att elever på introduktionsprogrammen ska ha en minsta garanterad
undervisningstid på 23 timmar iveckan (17 kap. 6 5 skollagen). Det motsvarar
underuisningstiden på gymnasieskolans yrkesprogram. Eftersom introduktions-
programmen har olika syften ska innehållet i utbildningen, och därmed
undervisningen, utformas utifrån elevens behov och i linje med den plan för
utbildning som huvudmannen upprättat, Elever som har förutsättningar att
tillgodogöra sig mer undervisningstid kan behöva det för att uppfylla utbildningens
syfte. Utbildningens omfattning får minskas för en elev som begär det om
huvudmannen för utbildningen bedömer att det finns särskilda skä1,
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Änenor 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 delegationsbeslut

Kulturen heten (oktober) 56

Anmälan av deleqationsbeslut

Undertecknad har med stöd av KUN-nämndens delegeringsordning 20L2-04-L8 $ 46 och
delgeringsregler för Melleruds kommun KF 2011-05-25 g 44 beslutat i nedan förtecknade
ärenden.
Enhet: Kulturenheten Period: Oktober 2021

Delegat: Glas-Göran Janson

Dnr - enh Datum Ärendebeskrivninq och beslut
2L-18 202LL01t M LTimanstäl I n inq 2 1090 I-220831
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