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Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande §§ 12-16 och 
§§ 18-23
Christian Sporrong (KD) § 17
Ragnhild Selstam (M)
Torgny Grahl (C)
Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande
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Bengt Sandberg (MP) § 17
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Torbjörn Johansson (SD) 

Närvarande 
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Verena Rodin (M) §§ 12-16 och §§ 18-23 
Christian Sporrong (KD) §§ 12-16 och §§ 18-23 
Ewa Ryberg (V) §§ 12-16 och §§ 18-23 
Bengt Sandberg (MP) §§ 12-16 och §§ 18-23 

Pål Ohlzon (SD) §§ 12-16 och §§ 18-23 

Övriga deltagare Ulf Blomquist, förvaltningschef 
Lena Hallgren, förskolechef § 13 
Staffan Karlander, kultur- och fritidschef 
§§ 16-17
Eva-Lott Grafman, elevhälsochef och
skolutvecklare, § 23
Torun Sjögren , samordnare SRI § 23
Ulrica Constin, nämndsekreterare

Justerare Patrik Henriksson och Bengt Sandberg 

Justering Protokollet justeras måndagen 11 mars 2019 kl. 11:00 på kommunhusets kansli. 

Sekreterare 

Ulrica Constin 
Ordförande 

Roland Mattsson §§ 12-16, §§ 18-23 Michael Sandberg § 17 
Justerare 

Patrik Henriksson §§ 12-16, §§ 18-23 Bengt Sandberg § 17 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämnden protokoll 2019-03-07 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-03-11 – 2019-04-02. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.
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UN § 12 Dnr 14747  

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg: 
- Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation 
- Information om Skolverkets riktade insatser under information.  

Utbildningsnämndens beslut 

 Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med ovan tillägg.     
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UN § 13 Dnr 2019/000038  

Tillsyn Nordens Arks Förskola Djur och Skur - 2018 

Sammanfattning 

Nordens Ark startade hösten 2011 en fristående förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Inriktningen är 
djur och natur och förskolan heter ”Djur och skur”.  
Nordens Ark följer de aktuella styrdokument som krävs för en sådan verksamhet samt följer de 
lagar och regler som gäller. Det är kommunernas ansvar att sköta tillsynen av fristående förskolor 
och fritidshem, alltså verksamheter som drivs i enskild regi.  
Tillsynen är nu genomförd och en tillsynsrapport är framarbetad.   
 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen i Sotenäs Kommun har genomfört enklare tillsyn på Nordens arks 
förskola och har framarbetat en tillsynsrapport. När rapporten framställdes, så har förvaltningen 
utgått ifrån checklista/tillsynsprotokoll av förskola och pedagogisk omsorg. 
Se beslut i UN, protokoll 2012-05-24 § 31 

Styrdokument 
Nordens arks förskola är väl förtrogen med rådande styrdokument för 
förskoleverksamhet och följer de riktlinjer som ges i: 
 Skollagen (2010:800) 
 Läroplan för förskolan Lpfö 98 
 Skolverkets allmänna råd 
 Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och 
skolbarnsomsorg. 
 Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 
 Förordning om maxtaxa (SFS 2001:160) 
 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Personals skyldighet att anmäla till social myndighet om misstanke 
finns att barn far illa.  
Samt övriga tillämpliga lagar och regler. 
 
Utdrag från SKOLLAG 2010:800 kap. 26 ang. tillsyn 
2 § Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att 
fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel 
som upptäckts vid granskningen. 
 
4 § En kommun har tillsyn över 
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket, och 
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §. 
 
6 § En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står under dess 
tillsyn. Tillsynsmyndigheten har i den omfattning det behövs för tillsynen rätt att få tillträde till de 
byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten. 
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Forts. UN § 13 
 
7 § Den vars verksamhet står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran 
lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen. 
Mer om föreläggande etc. finns att läsa i kap. 26, skollagen 2010:800. 

Verksamhetens ledning 
Stiftelsen Nordens Arks verksamhet leds ytterst av styrelsen och verkställande direktören. 
Förskolechefen heter Anna Crogård. 

Personal 
Bedömningen är att förskolan har utbildad personal, både förskollärare och barnskötare, och att 
personaltätheten är tillräcklig. 

Pedagogiskt innehåll 
Den pedagogiska verksamheten bedrivs till större del i utomhusmiljö. Förskolan arbetar utifrån 
FN:s barnkonvention och barns rättigheter och skyldigheter genom Läroplanen för förskola (Lpfö 
98). Stor vikt läggs på förståelsen och nyfikenheten av naturens betydelse för människan och 
samhället. Barnen möter en miljö som utmanar till lek och frågeställningar och inspirerar till 
utforskande av omvärlden. Verksamheten strävar efter att skapa en grundläggande förståelse för 
vikten av biologisk mångfald i enlighet med Riksdagens miljökvalitetsmål. Föräldrars och barns 
inflytande tillgodoses så som det avses i Läroplan för förskolan. 

Barngruppen 
Barngruppen består av 24 barn i åldrarna 1-5 år. 
 

Lokaler och Utemiljö 
Verksamheten är belägen vid Nordens Arks lantgård. Utrymmen för den pedagogiska verksamheten 
finns i det så kallade Lantcaféet och i bredvidliggande Dahlbeckssalen. Här finns också 
köksutrymmen samt toaletter. Samtliga lokaler är inspekterade och godkända av räddningstjänsten 
som publika utrymmen. 
Huvuddelen av den pedagogiska verksamheten är dock förlagd till omkringliggande natur samt 
djuranläggningar och djurstallar. Utemiljön på Lantgården har en spännande miljö som idag är 
anpassad för barn. Eftersom verksamheten bedrivs bland djuren är det viktigt att hygienen sköts väl. 
Personalen har goda rutiner för detta. 

Avgifter 
Verksamheten följer förordningen om maxtaxa (SFS 2001:160) 

Öppethållande 
Verksamhetens öppethållande är mellan kl. 6.30-17.15. 
Verksamheten stängs fem veckor under sommaren. 
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Forts. UN § 13 

Kvalité och uppföljning 
Verksamheten har ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete och informerar årligen kommunen 
genom upprättad verksamhetsberättelse. 

Medborgarperspektiv 
Våra kommuninvånare skall ha tillgång till förskola av god kvalitet både vad gäller den fysiska 
miljön och den pedagogiska verksamheten. 

Slutsats 
Tillsynen på Nordens Arks förskola ”Djur och Skur” är genomförd och tillsynsrapporten är 
framarbetad. 
I tillsynsrapporten framgår det tydligt att Nordens Arks förskola följer de aktuella styrdokument 
som krävs för en sådan verksamhet samt i övrigt följer de lagar och regler som gäller. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-21 §3 UNAU 
Tjänsteutlåtande Förskolechef 2019-01-24 
Tillsynsrapport 2018-12-04 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner tillsynsrapporten 2018 gällande Nordens Arks fristående förskola 
”Djur och skur”.  

Skickas till 

Förskolechef 
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UN § 14 Dnr 2019/000023  

Ärendebalans 2019 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har beslutat att kvartalsvis redovisa ej effektuerade beslut (UN 2017-02-09 § 
5).   

Beskrivning av ärendet 

Listan över ärenden med ej effektuerade beslut uppdateras efter varje sammanträde med 
Utbildningsnämndens Arbetsutskott och Utbildningsnämnden. När ett ärende avslutas tas ärendet 
bort från listan. Endast de ärenden som behandlas politiskt är med i ärendebalansen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Ärendebalans februari 2019 
Ärendebalans 2019-02-26 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisad ärendebalans och ger i uppdrag åt förvaltningschefen att 
på kommande arbetsutskott redovisa varje ärendes nuläge och förslag på frist.  

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 
Nämndsekreterare 
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UN § 15 Dnr 2019/000033  

Revidering av Utbildningsnämndens delegationsordning 

Sammanfattning 

Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom Utbildningsnämndens ansvarsområde. I 
gällande delegationsordning för Utbildningsnämnden reviderad  
2017-09-28 är vissa delegat föråldrade och vissa saknas. Nämndsekreteraren har därför fått i 
uppdrag att revidera denna 
 

Beskrivning av ärendet 

Delegering innebär att nämnden ger delegaten i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa 
ärenden (KL kap. 6 § 37, kap. 7 §§ 5-8). Kommunallagens regler om delegering syftar till att 
beslutsfattanden ska kunna anpassas till lokala förhållanden och att de förtroendevalda ska kunna 
avlastas rutinärenden och få mer tid över för övergripande frågor. Gällande delegationsordning för 
Utbildningsnämnden reviderades 2017-09-28. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-21 §2 UNAU 
Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2019-02-26 
Delegationsordning Utbildningsnämnden daterad 2019-02 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden antar Utbildningsnämndens delegationsordning daterat 2019-03-07 med 
justering att benämning "kkr" ändras till "tkr". 

 
Skickas till 

Nämndsekreterare 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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UN § 16 Dnr 2016/000117  

Normer för föreningsbidrag  

Sammanfattning 

Under 2017–2018 har nya bidrag och bidragsnormer arbetats fram och varit ute på remiss bland 
föreningarna. Synpunkterna har inarbetats i ett nytt förslag som var uppe för beslut UNAU §24 
20180412. Då de nya bidragen innebär en ramökning med ca 300 000kr och budgetprocessen ej var 
slutförd återemitterades förslaget om nya bidrag i avvaktan på denna process.  

Konsekvensbeskrivning 
Kommunen har idag fungerande bidragsnormer för de föreningsbidragen som kommunen fördelar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-21 §7 UNAU 
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidschef 2019-01-03 
Bidragsnormer 2019-02-25 
Protokollsutdrag 2018-04-12 §24 UNAU 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) yrkar att uppdatera gällande dokument Bidragsnormer med aktuella siffror 
och datum till Utbildningsnämndens arbetsutskott 11 april 2019.. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Michael Sandebergs (L) förslag och finner att 
Utbildningsnämnden antar detta.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att avslå förslaget om nya bidrag och normer för avvaktan till 
budgetprocessen 2020 och uppdrar åt förvaltningschefen att uppdatera gällande dokument 
Bidragsnormer med aktuella siffror och datum till Utbildningsnämndens arbetsutskott 11 april 2019.   

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 17 Dnr 2019/000014 

Anläggningsstöd föreningar 2019 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fördelar ett föreningsstöd som är riktat mot föreningslivets anläggningar. 
Anläggningsstödet skall hjälpa föreningarna att förbättra och utveckla sin verksamhet genom att ge 
ändamålsenliga anläggningar. Stödet kan även användas för att underhålla viktiga kulturobjekt.   

Beskrivning av ärendet 

I Kommunfullmäktiges budget finns 1 milj. Kr avsatta att fördela 2019. Vid ansökningstidens 
utgång har 29 ansökningar inkommit med ett ansökningsvärde av 4 382 300 kr. 
Anläggningsstödet ger föreningarna förutsättningar för att erbjuda invånarna ett meningsfyllt kultur- 
och fritidsliv. 

Förslag till fördelning anläggningsstöd 2019 

Förening Ansökningsbelopp Förslag beslut 

Malmöns Hembygdsförening    65 000 kr       30 000 kr  

Kungshamns Pistolskytteklubb  30 000 kr       15 000 kr  
Kungshamns Idrottsförening   150 000 kr - kr
Hunnebostrands Tennisklubb   150 000 kr   65 000 kr 
Föreningen Strandboularna  20 000 kr   10 000 kr 
Sotenäs Gym o Motion   100 000 kr   65 000 kr 
Hunnebostrands Bildarkiv  20 000 kr   10 000 kr 
Hovenäsets Intresseförening  32 000 kr   15 000 kr 
Hunnebostrands GoIF   375 000 kr   85 000 kr 
Bovallstrands IF   46 000 kr   30 000 kr 
Kungshamns Hembygdsförening  15 000 kr   8 000 kr 
Smögens Hembygdsförening    5 000 kr   4 000 kr 
Folketshus Kungshamn  20 000 kr   10 000 kr 
Smögens IF   250 000 kr   65 000 kr 
Sotenäs Trial club  57 300 kr   30 000 kr 
Sotenäs Motocross förening   450 000 kr   75 000 kr 
Föreningen Smögengården  60 000 kr   30 000 kr 
Malmöns Folketshusförening  60 000 kr   30 000 kr 
Hunnebostrands 
Idrottshallförening    1 000 000 kr   75 000 kr 
Stallebrottet Kulturproduktion   200 000 kr     100 000 kr 
Föreningen Hållö fyr  25 000 kr   15 000 kr 
Tossene bygdeförening    9 000 kr   5 000 kr 
Sotenäs Hundklubb  10 000 kr   5 000 kr 
Töllar o Seilel   100 000 kr   40 000 kr 
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Syföreningen Ljus   130 000 kr   55 000 kr 
Smögens Öråd  20 000 kr   10 000 kr 
Hav o Land Hunnebostrand   953 000 kr     100 000 kr 
Grosshamns Fågelstation    5 000 kr   3 000 kr 
Hunnebo Judo  25 000 kr   15 000 kr 

  4 382 300 kr      1 000 000 kr 

Konsekvensbeskrivning 
Inkomna ansökningar har bedömts utifrån föreningen verksamhet och nämndens 
prioriteringsordning. För några av projekten har en kontakt och dialog genomförts. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-21 §9 UNAU 
Tjänsteutlåtande Fördelning anläggningsstöd Kultur- och Fritidschef 
Regler Anläggningsstöd 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att fördela anläggningsstöd 2019 enligt förvaltningens förslag ovan.  

Skickas till 

Kultur- och fritidschef 
Ekonomichef för kännedom 
Kommunstyrelsen för kännedom 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Roland Mattsson (M), Lotta Johansson (S), Patrik Henriksson (S), 
Verena Rodin (M) eller Ewa Ryberg (V) i handläggningen av detta ärende. 
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UN § 18 Dnr 2017/000118  

Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen har under 2012-2014 utrett möjligheterna att organisera barnomsorg på 
obekväm arbetstid i Sotenäs kommun. 2012 inkom en motion (KA 2012/387) om kartläggning över 
behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid.  
 
Utbildningsförvaltningen genomförde en kartläggning, telefonintervjuer med vårdnadshavare, och 
presenterade två olika förslag på öppettider. Utbildningsförvaltningen presenterade Väjerns förskola 
som lämplig placering av barnomsorg på obekväm arbetstid. Kommunstyrelsen har av ekonomiska 
skäl skjutit på beslut om införandet av barnomsorg på obekväm arbetstid (protokoll dnr 2012/87).  
 
Förvaltningschef fick återigen uppdrag att undersöka frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid 
av Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-09. Förvaltningschef har undersökt hur en 
grannkommun har organiserat barnomsorg på obekväm arbetstid.  
 
Utbildningsnämnden 2018-06-05 beslutade att hantera frågan om barnomsorg på obekväm arbetstid 
vidare i internbudget 2019. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomiska 
Det är inte möjligt att organisera barnomsorg på obekväm arbetstid inom befintlig budget 2019. Att 
starta upp en sådan verksamhet kräver utökning av lokaler. Ett införande skulle innebära att 
utbildningsförvaltningen frångår uppdraget att till 2022 ha anpassat sina lokaler efter barn- och 
elevantalet.  
 
Kommunen har idag ingen skyldighet att tillhandahålla omsorg på annan tid än dagtid. Beslutet 
strider inte mot något regelverk. 

Medborgarperspektiv 
Att inte införa barnomsorg på obekväm arbetstid, kan ha negativa konsekvenser för 
kommuninvånare med behov av barnomsorg på obekväm arbetstid. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2019-02-21 § 5 
Tjänsteutlåtande Förvaltningschef 2019-02-28 Barnsomsorg på obekväm arbetstid 
Kostnader i Orust kommun 
Protokollsutdrag Utbildningsförvaltningens arbetsutskott 2017-11-09 §102 
Protokollsutdrag Utbildningsförvaltningen 2018-06-05 §50 
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Yrkande 

Roland Mattsson (M) yrkar bifall med tillägg att frågan ska tas upp igen när de organisatoriska 
förändringarna inom Utbildningsförvaltningen är genomförda och Utbildningsförvaltningen har 
uppnått ekonomisk balans utifrån nuvarande budgetramar. 

Ragnhild Selstam (M) yrkar bifall till Roland Mattssons (M) förslag. 

Lotta Johansson (S) yrkar återremiss för att få kompletterande information, om behov, andra 
lösningar t.ex. hemma hos, samarbete med näringslivet och kostnader och möjligheterna att ansöka 
och använda statsbidrag, samt att ärendet ska tas upp igen när organisationsförändringarna är 
gjorda.  

Propositionsordning 1 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att 
Utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Lotta Johansson (S) begär votering. 

Ordföranden fastställer följande voteringsproposition, den som anser att ärendet ska avgöras idag 
röstar JA, den som vill att ärendet återemitteras röstar NEJ. 
Omröstningen utfaller med 4 JA-röster mot 3 NEJ-röster och därmed har Utbildningsnämnden 
beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Propositionsordning 2 

Därefter ställer ordföranden proposition på Roland Mattssons (M) och Ragnhild Selstams (M) 
bifallsförslag och tilläggsförslag och finner att Utbildningsnämnden antar dessa.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att inte erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid med tillägg att 
frågan ska tas upp igen när de organisatoriska förändringarna inom Utbildningsförvaltningen är 
genomförda och Utbildningsförvaltningen har uppnått ekonomisk balans utifrån nuvarande 
budgetramar.  

Skickas till 
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UN § 18 Omröstningsbilaga 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Ragnhild Selstam M X 
Torgny Grahl C X 
Michael Sandberg L X 
Lotta Johansson S X 
Patrik Henriksson S X 
Torbjörn Johansson SD X 

Roland Mattson, ordförande M X 

Summa (7) 4 3 
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UN § 19 Dnr 2019/000003  

Bokslut 2018 - årsredovisning, revisionsberättelse, behandling av 
resultat 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens uppdrag och ansvarsområde är förskola, grundskola, inklusive förskoleklass 
och fritidshem, särskola, gymnasieutbildning, vuxenutbildning, kulturskola samt kultur- och 
fritidsverksamhet. Varje år sker ett bokslut för verksamhetsåret. Bokslutet avser nämndens 
ekonomiska resultat samt styrande verksamhetsmål med korta kommentar om måluppfyllelse per 
januari till december 2018.  
 

Beskrivning av ärendet 

Resultatet 2018 för utbildningsnämnden är ett underskott på 606 tkr. Detta underskott anhåller 
utbildningsnämnden om att få överföra till det egna kapitalet. Det egna kapitalet för UN uppgick till 
5 344 tkr efter bokslutet 2017. I och med årets underskott uppgår det egna kapitalet till 4 738 tkr. 
Utbildningsnämnden anhåller om att få ta det egna kapitalet i anspråk vid oförutsedda händelser 
åren som kommer. 
Det finns tre pågående projekt inom kultur och fritid, anläggningsstöd till föreningar, 
belysning i motionsspår och konstnärlig utsmyckning. Projekten kommer att fortsätta under 2019. 
Utbildningsnämnden anhåller därför om att få föra över investeringsanslag på 3 231,9 tkr till 2019. 
Under 2018 koncentrerade utbildningsförvaltningen sitt arbete på att skapa trygghet, nöjdhet och 
trivsel i verksamheterna. Förvaltningen har också arbetat systematiskt med kvalitetsarbetet och 
ägnade mycket tid åt att analysera nuläget för att kunna sätta in rätt insatser och åtgärder. 
I juni ingick förvaltningen ett nära samarbete med Skolverket. Samarbetet innebär att förvaltningen 
ska fokusera på ledarskap, systematiskt kvalitetsarbete samt språkutvecklande arbetssätt för att 
uppnå nya arbetsmetoder. Samarbetet ska pågå i två år. 
 
Utbildningsförvaltningens mål om pojkars och flickors skolresultat och rankningen som 10:e bästa 
skolkommun uppnåddes inte under 2018. Utbildningsförvaltningen kommer fortsättningsvis arbeta 
vidare med löpande uppföljningar av verksamheterna för att öka kvaliteten i undervisningen. 
Vuxenutbildningen presenterade ett kursutbud och som marknadsfördes till kommunmedlemmar. 
Vuxenutbildningen deltog i EU-projektet “Kompetensförsörjning och kompetensmäkleri” för att 
säkra kompetensbehovet i Sotenäs kommun och i näringslivet. 
Inom fritids- och kulturområdet fokuserade förvaltningen på att tillgängliggöra fritids- och  
kulturupplevelser genom att engagera medborgare. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-02-21 §6 UNAU 
Tjänsteutlåtande Bokslut Förvaltningschef 2019-02-04 
Utbildningsnämndens bokslutsrapport 2018 
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Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 16(22)
 

 
 

Forts. UN § 19 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Ragnhild Selstam (M), Michael Sandberg (L), Torgny Grahl (C), Lotta 
Johansson(S), Patrik Henriksson (S) och Torbjörn Johansson (SD) yrkar bifall.   

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna bokslutet 2018. 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att föra över nämndens resultat för 2018 om  
4 738 tkr till det egna kapitalet. 
Utbildningsnämnden anhåller till Kommunfullmäktige om att få föra över investeringsanslag på  
3 231,9 tkr till 2019.  

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Ekonomichefen  
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UN § 20 Dnr 2019/000006  

Redovisning av anmälningsärenden 2019 

Sammanfattning 

Inkomna anmälningsärenden redovisas för Utbildningsnämnden.  

Beskrivning av ärendet 

6. Samverkansavtal Naturbruksutbildning (Förvaltningschef). 
7. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller 
kränkande behandling (Rektor Hunnebostrands skola, UN 2019/18). 
8. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller 
kränkande behandling (Rektor Hunnebostrands skola, UN 2019/18). 
9. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller 
kränkande behandling (Rektor Hunnebostrands skola, UN 2019/18). 
10. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller 
kränkande behandling (Rektor Bovallstrands skola, UN 2019/18). 
11. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller 
kränkande behandling (Rektor Hunnebostrands skola, UN 2019/18). 
12. Årsrapport 2018 Linus och Lina 2019-02-06. 
13. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller 
kränkande behandling (Rektor Hunnebostrands skola, UN 2019/18). 
14. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller 
kränkande behandling (Rektor Sotenässkolan, UN 2019/18). 
15. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller 
kränkande behandling (Rektor Sotenässkolan, UN 2019/18). 

Beslutsunderlag 

Lista anmälningsärenden 2019-02-26 - Nämndsekreterare 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden.  
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UN § 21 Dnr 2019/000007 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Delegationsbeslut tagna under perioden 2019-01-10 – 2019-02-26 redovisas.  

Beskrivning av ärendet 

1. Avtal uppdragsutbildning – Högskolan Väst.

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Delegationsbeslut 2019-03 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut   
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UN § 22 Dnr 2019/000058  

Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade 2018-03-14 §26 ett inriktningsbeslut om utformandet av Sotenäs 
kommuns framtida skolorganisation. Beslutet grundades på Alliansens valprogram och senare också 
i programförklaringen inför mandatperioden 2019-2022. 
Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna kring kravet på god ekonomisk hushållning, elev- 
/befolkningsprognoser, planerad byggnation och långsiktig hållbarhet, krävs en anpassning av 
skolans framtida organisation.     

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschefen ges därför uppdraget att med förutsättningen, att behålla skolorna på nuvarande 
orter: 
• Ge förslag till organisation av skolenheter/former för att anpassa kostnaderna och m2/ elev

genom att:

- Organisera verksamheten i Kungshamn till en enhet F-9 med särskola.
- Kungshamnsskolan (åk 3-6) flyttas upp till Åsen-/Sotenässskolans lokaler
- Bovallstrands förskola flyttas till Bovallstrandsskolans lokaler
- Smögens förskola flyttas till Smögenskolans lokaler
- Valbergets förskola förs samman med Solhagens förskola
- Organisera grundskolan så att elevernas språkval tillgodoses

• inventera behovet av upprustning av utemiljöerna och skalskydd på alla skolenheter.
• göra en genomlysning och kostnadsöversyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
• utreda samordningsmöjligheter och centralisering av elevhälsan och skoladministrationen.
• utarbeta en pedagogisk helhetsidé för det systematiska kvalitets-och utvecklingsarbetet.
• säkra det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i samarbete med elevhälsan.
• presentera kostnadsjämförelser mellan befintlig organisation och förslaget till framtida

skolorganisation.
• utreda en framtida flerparallellig förskola i Väjern området.
• upprätta en fyraårsplan för renovering/ombyggnad av samtliga skollokaler samt ge förslag till

investeringsbudget med start 2019.

Beslutsunderlag 

Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation. 
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Sida: 20(22)

Forts. UN § 22 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) yrkar på bordläggning av ärendet. 

Roland Mattsson (M) och Ragnhild Selstam (M) yrkar på att Utbildningsnämnden antar 
Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation framarbetad av Moderaterna, 
Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet i mars 2019.  

Propositionsordning 1 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att 
Utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Lotta Johansson (S) begär votering. 

Ordföranden fastställer följande voteringsproposition, den som anser att ärendet ska avgöras idag 
röstar JA, den som vill att ärendet bordläggas röstar NEJ. 
Omröstningen utfaller med 4 JA-röster mot 3 NEJ-röster och därmed har Utbildningsnämnden 
beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Propositionsordning 2 

Därefter ställer ordföranden proposition på Roland Mattssons (M) och Ragnhild Selstams (M) 
förslag och finner att Utbildningsnämnden antar detta. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden antar Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation 
framarbetad av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet i mars 2019.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 
Förvaltningschef 
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Forts. UN § 22 

UN § 22 Omröstningsbilaga Ärende: 

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Ragnhild Selstam M X 
Torgny Grahl C X 
Michael Sandberg L X 
Lotta Johansson S X 
Patrik Henriksson S X 
Torbjörn Johansson SD X 

Roland Mattson, ordförande M X 

Summa (7) 4 3 
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UN § 23 Dnr 2019/000026  

Information, meddelande och kurser 2019 

Sammanfattning 

Information ges kring; 
A) Skolverkets riktade insatser. 
B) Uppföljning budget januari-februari 2019. 
C) Budgetdialog 2019. 
D) Förslag om skolbesök och fadderverksamhet.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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