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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, torsdagen den 30 januari 2020 kl 08:30-11.40. 
 

Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande 
Verena Rodin (M) 
Torgny Grahl (C) 
Michael Sandberg (L) 
 

Lotta Johansson (S) 
Patrik Henriksson (S) 
Torbjörn Johansson (SD) 

Närvarande 
ersättare 

 
Jenny Lundin (C) §§ 1-4, 6-12 
Birgitta Lysell (L) 

 
Ewa Ryberg (V) 
Bengt Sandberg (MP) 
 

Övriga deltagare 
 
Eva-Lott Grafman, tf. förvaltningschef 
Malin Holm, ekonom §§ 1-3 
Carl Forsberg, kultursekreterare §§ 4-5 
Anna-Lena Höglund, nämndsekreterare 

 
 

Justerare Patrik Henriksson (S) 

Justering Protokollet justeras den 4 februari kl. 10:00 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Patrik Henriksson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämnden protokoll 2020-01-30 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-02-04 – 2020-02-26. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UN § 1 Dnr 14747  

Fastställande av dagordning 

 

Utbildningsnämndens beslut 

 Utbildningsnämnden fastställer dagordningen, med att följande ärenden läggs till: 
 

• Informationspunkt om Hållbarhet och hälsa i beslut 
• Informationspunkt om ”Tonerna de gå” 
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UN § 2 Dnr 2019/000002  

Budgetuppföljning, delårsrapport 2019 

Sammanfattning 

Information lämnas om Utbildningsnämndens budgetuppföljning för perioden januari till december 
2019. Resultatet per december uppvisar ett överskott på 2 700 000 kronor. 
 
Under perioden januari till december har förvaltningen minskat personalkostnaderna med ca 6,3 
mnkr jämfört med 2018 (- 4,8% minskning) samt minskat kostnader för hyror (förskolan).  
Bedömningen är att förvaltningen ska redovisa ett positivt resultat i bokslutet.   

Beskrivning av ärendet 

Konsekvensbeskrivning 
Vidtagna åtgärder under januari till december: 

• Minskning av arbetsorganisationerna och översyn av vikariekostnaderna har haft 
• positiv effekt på ekonomin. 
• Återhållsam med inköp. 
• Anställningar har godkänts av förvaltningschefen innan verkställighet. 

Anpassningar av verksamheterna har varit nödvändiga för att kunna anpassa verksamheterna till 
budgetåret 2020. 

Ekonomi 
Minskning av arbetsorganisationerna och översyn av vikariekostnaderna samt avvecklingen av 
lokaler i förskolan (Bovallstrand och Väjern) har varit positivt för ekonomin. 

Organisation och personal 
Omställningen av organisationen följer enligt plan. Risk- och konsekvensbedömningar genomfördes 
inför budgetarbetet 2019 

Barnperspektiv 
Förändringarna i utbildningsförvaltningen har varit nödvändiga för att kunna anpassa 
organisationen för framtida utmaningar så som behovet av fler behöriga lärare och förskollärare. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2020-01-16 §4 
Tjänsteutlåtande Budgetuppföljning 2019 - Förvaltningschef 2020-01-09 
Preliminär delårsrapport jan till dec 2019 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljning för perioden januari-december 2019. 
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Forts. UN § 2 

      
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 3 Dnr 2020/000012  

Överföring av investeringsmedel 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens investeringsbudget för 2019 uppgick till 7 000 000 kr och avsåg  
• Konstinköp – 300 000 kr 
• Kungshamnsvallen 2.0 - 3 000 000 kr 
• Anläggningsstöd kultur och fritid – 3 700 000 kr 

 
Årets investeringar 2019 uppgick till; 

• Konstinköp – 100 000 kr 
• Kungshamnsvallen 2.0 – 4 000 000 kr 
• Anläggningsstöd kultur och fritid – 1 900 000 kr 

 
Årets äskande om resultatöverföring av investeringsanslag uppgår därmed till 2 100 000 kr. 
Utbildningsnämnden har utbetalat ett bidrag under 2019 som motsvarar 4 000 000 kr till 
Kungshamnsvallen 2.0. Underskottet på 1 000 000 kr i investeringsbudgeten för 2019 ska 
balanseras mot den beslutade budgeten 2020 på 1 000 000 kr. Det betyder att inga utbetalningar 
kommer att ske till Kungshamnsvallen 2.0 under 2020.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2020-01-16 §5 
Tjänsteutlåtande Överföring av investeringsmedel - Förvaltningschef 2020-01-14 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att ej förbrukade medel i 2019 års 
investeringsbudget överförs till 2020 års investeringsbudget.   

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Ekonomichefen 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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UN § 4 Dnr 2019/000137  

Samverkansavtal för gymnasieverksamheten 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har valt att säga upp samverkansavtalet för gymnasieutbildning (fritt sök) inom 
Fyrbodal. Detta på grund av att avtalet frångått syftet ”ett brett, likvärdigt och attraktivt 
utbildningsutbud av hög kvalitet”.  
 
Idag finns inga sådana incitament i avtalet som främjar god dialog om ökad kvalitet och god 
genomströmning mellan utbildningsanordnare och hemkommun. Avtalet reglerar heller inte 
gemensamma beräkningsgrunder vilket gör att avtalet är kostnadsdrivande för kommunen.  
 
Avtalet garanterar enbart att eleverna får sitt förstahandsval av skola och program tillgodosett.  
 
Sotenäs kommuns ståndpunkt är att ett samverkansavtal ska ge möjligheter att höja 
utbildningsnivån, öka utbildningskvaliteten, bättre tillgodose elevernas möjligheter att välja rätt 
gymnasieutbildning samt finna kloka former för att anpassa utbildningsutbudet i Fyrbodal. Sotenäs 
kommun menar också att ett samverkansavtal för gymnasieutbildning ska ha ett ekonomiskt 
perspektiv där ambitionen måste vara att sänka kostnaderna.  

Kort historik 
Bakgrunden till nuvarande avtal daterat 2016 kan härledas till propositionen/förslaget ”Åtta vägar 
till kunskap” som innebar en utökad gymnasieskola med utökat antal program och inriktningar 
vilket de flesta gymnasieskolorna i Fyrbodal inte enskilt kunde erbjuda. 
När sedan frisök och friskolereformen tillkom innebar det en helt ny situation, lägg därtill 
minskande elevkullar vilket förändrade förutsättningarna för ”Fyrbodals gymnasieskola”.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2020-01-16 §3 
Tjänsteutlåtande Samverkansavtal - Förvaltningschefen 2020-01-09 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UN § 5 Dnr 2019/000094  

Motion - Förslag om namnsättning av två gångvägar i Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Gunnar Selstam (C) och Lars-Erik Knutsson (S) har lämnat in en motion med förslag om 
namnsättning av två gångvägar. Motionärerna vill med hänvisning till upprustningen, 
tillgängligheten och den ökande användningen av de två gångvägarna att det är naturligt att ha 
namn på dem. 
 
Gångvägen mellan gångtunneln under Dinglevägen och upp till Heden förslås få namnet 
Himlastigen till minne av det projekt som varit verksamt där.  
 
Gång- och bilvägen mellan Dinglevägen och Brattebyvägen föreslås få namnet Kärleksstigen med 
hänvisning till tidigare utförda planteringar och trivselåtgärder. 
 
Den ena vägen som nämns i motionen, den mellan Dinglevägen och Brattebyvägen, är åtminstone 
under halva sträckan redan namngiven som Heden och är även bostadsadress för flera hus längs 
sträckningen.   

Konsekvensbeskrivning 

Båda namnförslagen är lovvärda och ur vissa aspekter av God ortnamnssed (Lantmäterirapport 
2016:9) möjliga att införa. Men de negativa aspekterna överväger. 
 
Förslaget Himlastigen avser att uppmärksamma ett nyligen avslutat projekt. Normalt när det gäller 
memorialnamn avser namngivningen personer och inte projekt. Och även när det gäller personer är 
rekommendationen att vara mycket restriktiv. Även om projektet Himla har varit framgångsrikt och 
uppskattat, kan det inte anses vara tillräckligt folkligt förankrat eller hållbart över tid. 
 
Förslaget Kärleksstigen är mer motiverat ur ett folkligt perspektiv då vägen enligt motionärerna 
upprustades just för umgänge på 1920-talet. Men eftersom en del av vägen redan är namngiven och 
dessutom bostadsadress för flera hus måste det föreligga mycket starka skäl för en namnändring. 
Enligt utbildningsförvaltningen föreligger inte tillräckligt starka skäl i dagsläget. Ett alternativ vore 
att namnge endast den delen av vägsträckningen som idag inte är namngiven. Men det är också 
svårt att motivera med tanke på risken för felkörningar och felleveranser. 

Regelverk 
Förvaltningens rekommendationer sker i enlighet med God ortnamnssed (Lantmäterirapport 
2016:9) 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2020-01-16 §2 
Tjänsteutlåtande motion namnsättning gångvägar - Kultursekreterare 2020-01-08 
Bild av området 
Motion om namnsättning av två vägar i Hunnebostrand 
Protokollsutdrag KF 2019-04-25 §47 
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Forts. UN § 5 

Yrke 

Patrik Henriksson (S) och Lotta Johansson (S) yrkar bifall till motionen. 
Michael Sandberg (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Patrik Henrikssons (S) med fleras förslag mot Michael 
Sandbergs (L) förslag och finner att Utbildningsnämnden antar Michael Sandbergs (L) förslag. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att; 
- bifalla motionen till den del som avser gångvägen med föreslaget namn Himlastigen 
- avslå motionen till den del som avser vägen med föreslaget namn Kärleksstigen  
 

Protokollsanteckning 

Jenny Lundin (C) deltar inte i handläggningen av ärendet pga jäv. 
      
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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UN § 6 Dnr 2017/000076  

Uppdrag - Motion ang utreda möjligheterna att skapa ett fiskemuseum 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav 2016-11-10 Utbildningsnämnden uppdrag i två olika motionsärenden. I en 
motion om Sotenäs kulturarv har Utbildningsnämnden fått i uppdrag att utreda möjligheten att köpa, 
rusta och nyttja en fiskebåt som ett museum och pedagogiskt undervisningsobjekt. Arbetet sker i 
samarbete med lokalt föreningsliv. 
 
Sotenäsgillet beviljades stöd från Leader för att arbeta med frågan men har under hösten 2019 
bedömt att man inte klarar av uppdraget. Förvaltningen har då föreslagit Fiskareföreningen Norden 
som ny projektägare och att Kulturlandskapet ska fungera som konsult och utförare. 2019-10-04 
hölls ett möte med företrädare för de två organisationerna samt Leader och Sotenäs kommun där det 
nya upplägget accepterades. Projektet är nu under flytt från Sotenäsgillet till Fiskareföreningen 
Norden. I samband med detta kommer en projektförlängning att ske. Förvaltningen bedömer att 
projektet kan slutrapporteras till sommaren 2020. 
 
Utbildningsnämnden beslutade 2019-12-05 § 79 att uppdra åt förvaltningen att klargöra 
projektorganisation och samarbetspartners och återkomma med förtydligande vid 
Utbildningsnämndens sammanträde 2020-01-30. 
 
Vid dagens sammanträde lämnar kultursekreteraren en redogörelse för nuvarande 
projektorganisation och samarbetspartners. 
 
Information lämnas om att Symbioscentrum planerar att driva projektet vidare.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UN 2019-12-05 § 79      

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen och överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen för 
fastställande av projektansvar.  
 

Skickas till 

Kommunchefen 
Näringslivs- och Utvecklingschef 
Besöksutvecklare 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kultursekreteraren 
Kultur- och fritidschefen 
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UN § 7 Dnr 2020/000015  

Tandborsten i förskolan 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna föreslår att Utbildningsnämnden ansöker om projektmedel hos ”Rådet för 
hållbarhet och hälsa” för att införa ”Tandborsten i förskolan” då barns kariesangrepp ökar. Det har 
framtagits nya medicinska riktlinjerna nationellt som påvisar stor förbättring av tandhälsan hos våra 
barn om de får stöd i förskolan med sin tandhälsa.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2020-01-16 §6 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att förskolan ska arbeta systematiskt med tandhälsa i arbetsplanen för 
respektive förskola och att informera föräldrarna. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattsson (M) förslag och finner att Utbildningsnämnden 
antar detta.     

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att tillse att förskolan arbetar systematiskt med 
tandhälsa i arbetsplanen för respektive förskola och att informera föräldrarna. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 8 Dnr 2020/000016  

Avgiftsfri tillgång till datahörlurar i skolan 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna har lagt en motion i Kommunfullmäktige gällande avgiftsfri skola och fått 
bifall på denna. Då det efter detta har införts en-till-en datorer har det uppkommit en dold utgift som 
inte tidigare vart belyst. Det finns som krav från skolan att eleverna skall ha egna hörlurar för att 
kunna ta till sig undervisningen men att de skall bekosta den själv. Alla familjer har inte möjlighet 
till denna utgiften och därmed är det inte en avgiftsfri skola, lika för alla. Med bakgrund av detta 
vill Socialdemokraterna föreslå att Utbildningsnämnden uppdrar åt utbildningsförvaltningen att 
tillgodose att alla elever även har tillgång till hörlurar när de får en dator/iPad.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2020-01-16 §7 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) påpekar att det är rektors ansvar att tillhandahålla undervisningsmaterial och 
uppmanar rektor att lösa problemet med datahörlurar i undervisningen.    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att 
Utbildningsnämnden antar detta.      

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden noterar att det är rektors ansvar att tillhandahålla undervisningsmaterial och 
uppmanar rektor att lösa problemet med datahörlurar i undervisningen.    
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 9 Dnr 2019/000006  

Redovisning av anmälningsärenden 2019 

Sammanfattning 

Anmälningsärenden redovisas för Utbildningsnämnden. 
 

90. Beslut om tillfällig avstängning samt utredning (Rektor Hunnebostrands skola). 
91. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller kränkande 

behandling (Rektor Sotenässkolan, UN 2019/18). 
92. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller kränkande 

behandling (Rektor Sotenässkolan, UN 2019/18). 
93. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-12-12 §132 (KA 2018/767). 
94. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-12-12 §130 (KA 2019/1). 

   

Beslutsunderlag 

Lista anmälningsärenden 2019-12-31 
      

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden.   
 
      
 
 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 1–12 | 2020-01-30 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 14(16)
 

 
 

UN § 10 Dnr 2020/000017  

Redovisning av anmälningsärenden 2020 

Sammanfattning 

Anmälningsärenden redovisas för Utbildningsnämnden. 
 

1. Anmälan till UN angående upprepad eller längre frånvaro (Rektor Sotenässkolan, UN 
2020/20). 

2. Anmälan till UN angående upprepad eller längre frånvaro (Rektor Sotenässkolan, UN 
2020/20). 

3. Anmälan till UN angående upprepad eller längre frånvaro (Rektor Sotenässkolan, UN 
2020/20). 

4. Anmälan till UN angående upprepad eller längre frånvaro (Rektor Sotenässkolan, UN 
2020/20). 

   

Beslutsunderlag 

Cirkulerande pärm      
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden.   
 
 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 1–12 | 2020-01-30 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 15(16)
 

 
 

UN § 11 Dnr 2020/000018  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

 Delegeringslista 
Datum Dokid Beskrivning  Nummer 
2020-01-20 16685 

 
Delegationsbeslut - tilläggsavtal optiplan 
skolskjutsar 

2020/000021 

2019-12-20 16638 
 

Delegationsbeslut - Samarbetsavtal för att 
öka barn och ungas intresse för 
naturvetenskap och teknik 

2019/000141 

2019-12-20 16637 
 

Delegationsbeslut - Avtal praktiksamordning 
Fyrbodal - praktikplatsen.se 

2019/000140 

2019-12-20 16636 
 

Delegationsbeslut - Avtal om kopiering av 
noter och sångtexter inom de kommunala 
musikskolorna/kulturskolorna 

2019/000129 

     

Beslutsunderlag 

Lista delegationsbeslut 2019-12-20 – 2020-01-2      
     

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.  
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UN § 12 Dnr 2020/000008  

Information, meddelande och kurser 2020 

Sammanfattning 

• Information lämnas om barnkonventionen 
 

• Överklagan 
Uppdatering ges kring den överklagan av beslut som inkom 2019-12-30.  

 
• Inslag/artikel i P4 Väst/Bohusläningen 

Information ges kring inslaget i P4 Väst samt artikeln i Bohusläningen publicerade i v 3.  
 

• MLA – ”Medicinsk ledningsansvarig sjuksköterska” inom elevhälsan. 
Uppdatering kring tillsättande av MLA. 

 
• Uppföljning av skolresultat 

Uppdatering kring skolresultat under hösten 2019. 
 

• Rektor gymnasieskolan 
Information ges kring tillsättande av ny rektor för gymnasieskolan 

 
• Information lämnas om ”Tonerna de går”. 

 
• Diskussion om Hållbarhet och hälsa i beslut 

 
• Information om att UNAU flyttas till 14/2.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen och uppdrar åt förvaltningschefen att återkomma med 
ytterligare information om ”Tonerna de går”.  
 
Utbildningsnämnden noterar att nästa UNAU flyttas till 14 februari. 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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