
 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 13 – 22 | 2020-02-27 

Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, torsdagen den 27 februari 2020 kl 08:30 – 12:15 
 

Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande 
Ragnhild Selstam (M) 
Verena Rodin (M) 
Torgny Grahl (C) 
Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande 

Lotta Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Bengt Sandberg (MP) 

Närvarande 
ersättare 

 
Jenny Lundin (C) 
Birgitta Lysell (L) 
Ewa Ryberg (V) 

 
 

Övriga deltagare 
 
Ulf Blomquist, förvaltningschef 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 
Daniel Nordström, rektor §§13-14 
Kent Nord, kulturchef §14 
Carl Forsberg, kultursekreterare, §14 

 
 

Justerare Bengt Sandberg 

Justering Protokollet justeras 2020-02-28 kl. 14:30 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Bengt Sandberg   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämnden protokoll 2020-02-27 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-03-02 – 2020-03-24. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UN § 13 Dnr 14747  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg som informationspunkt: 
 
- Tonerna de gå samt övrig kultur 
- Kontaktpolitiker 
- Lovskola 
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UN § 14 Dnr 2020/000008  

Information, meddelande och kurser 2020 

Sammanfattning 

Följande information delges Utbildningsnämnden: 
 

A) Gymnasiet – information 
Rektor för gymnasieskolan informerar om projektet "Hälsa för lärande och lärande för 
hälsa", genomströmningen av gymnasieelever och om komvux. 
Uppföljning kring projektet kommer att ske i halvtid. 

 
B) "Tonerna" (tidigare Toner de gå) och övrig kultur 

Kulturchef samt kultursekreteraren ger information kring "Tonerna" och övrig aktuell 
kulturverksamhet i kommunen. 

 
C) Omorganisationer 

Förvaltningschefen ger information kring omorganisationer inom förvaltningen. 
 

D) Kontaktpolitiker 
Kontaktpolitiker för förskolan informerar om träffen med rektorerna. 

 
E) Lovskola 

Fråga ställs angående lovskola och lovaktiviteter.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen och uppdrar åt förvaltningschefen att; 
- utforma reglemente för kulturmedel där kommunens åtaganden vad gäller kulturfrågor i 

förhållande till lokala föreningar regleras och återkomma till Utbildningsnämndens 
sammanträde 2020-06-04 med utkast. 

- till Utbildningsnämndens sammanträde 2020-04-23 återkomma med en redogörelse för 
kommunala lovaktiviteter samt lovskola.  

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 13 – 22 | 2020-02-27 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 5(13)
 

 
 

UN § 15 Dnr 2019/000137  

Samverkansavtal Gymnasieskola Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Information av nuläge kring samverkan gymnasieskolan delges Utbildningsnämnden.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UN § 16 Dnr 2020/000003  

Bokslut 2019 - 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 2019. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen lämnade ifrån sig ett överskott till kommunen på 2,7 mnkr och trots ökade 
kostnader (2.7 mnkr) för gymnasieskolan 2019 hade utbildningsförvaltningen en positiv 
avvikelse i förhållande till budgeten. 
 
Den enskilt viktigaste faktorn till resultatet, var den minskade arbetsorganisation som 
innebar att personalkostnaderna minskade med 4,9% jämfört med 2018. Förvaltningen 
hade också minskade kostnaderna för hyror genom avvecklingen av Väjerns förskola samt 
lämnade delar av lokalerna i Bovallstrands förskola. Detta tillsammans med ökade bidrag 
från bland annat Skolverket, Migrationsverket och större intäkter för interkommunala 
ersättningar (kommuner som köper plats i förskola och skola), hade 
utbildningsförvaltningen ett positivt resultat 2019. 
 
En stor negativa avvikelsen från budget låg hos gymnasiets interkommunala ersättningar 
(IKE). Grundbeloppet (kr/elev och terminsavgift) för gymnasieelever ökade kraftigt och 
medförde ett underskott för gymnasiet. Resultatet påverkades också negativt av förskolans 
ökade kostnader för sjuklön och vikarier under 2019.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-13 §10 
Tjänsteutlåtande bokslut 2019 - Förvaltningschef 2020-01-20 
Bokslutsrapport 2019 Utbildningsnämnden slutversion 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner bokslutet 2019 och riktar ett stort tack till personalen inom 
verksamheterna för ett bra kvalitets- och ekonomiarbete.  

Skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomichef 
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UN § 17 Dnr 2020/000001  

Budget 2021 - flerårsplan, investeringsbudget, internbudget 

Sammanfattning 

Information kring budgetarbetet för 2021 delges Utbildningsnämnden.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UN § 18 Dnr 2020/000002  

Budgetuppföljning, delårsrapport 2020 

Sammanfattning 

Information lämnas om Utbildningsnämndens budgetuppföljning för januari 2020. Resultatet per 
januari uppvisar en ekonomi i balans. Bedömning är att förvaltningen kommer att redovisa ett 
resultat i balans per december 2020. 
 

Beskrivning av ärendet 

Det är alldeles för tidigt på året för att kunna göra några exaktare ekonomiska bedömningar och 
analyser. 

Konsekvensbeskrivning 
Inga ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser. 
    

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande budgetuppföljning 2020 - Förvaltningschef 2020-02-19 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av förvaltningschefens budgetuppföljning per januari 2020.  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 19 Dnr 2019/000105  

Motion - Utredning om att bygga en ny skola i södra delen av 
kommunen 

Sammanfattning 

En motion har inkommit till Utbildningsnämnden. Motionen behandlar frågan om att utreda en 
byggnation av en ny skola i södra delen av Sotenäs kommun. I motionen föreslår Lotta Johansson 
(S) och Birgitta Albertsson (S) en utredning om att bygga en ny skola i södra delen som ersätter 
Smögens skola, Kungshamn/Åsenskolan och Sotenässkolan med lokaliseringsförslag, kostnad, 
tidsplan och finansiering. Motionärerna föreslår också att en konsekvensanalys och jämförelse görs 
med inriktning på framtidens behov av skola och undervisning, av dels förslaget av ombyggnad av 
Sotenässkolan kontra en helt ny och modern skola i södra delen.  

Beskrivning av ärendet 

I Utbildningsnämndens diarienummer 2019/78 har nämnden redan uppdragit åt 
förvaltningschefen att utreda framtidens skola. Uppdraget handlar om att ta fram ett förslag 
och plan innehållande ekonomi, riskanalys samt konsekvensbeskrivning för: 
 

1) Flytt av Hasselösunds förskola till Smögens skola 
2) En F-9 organisation lokaliserad till Åsen/Sotenässkolan baserad på elever från 

Kungshamns skola, Åsenskolan och Sotenässkolan 
3) Flytt av förskolan i Bovallstrand till Bovallstrands skola. 

 
Att starta upp ytterligare en utredning innebär att två olika utredningar om skolans framtid skulle 
vara igång. Under rådande ekonomiska omständigheter saknas medel för att finansiera en ny F-9 
skola i södra delen av Sotenäs kommun. 
 
En ny skola som omfattar F-9 och som omfattar 600 elever skulle innebära en investering 
om 288 mnkr. Friytor (utemiljöer) tillkommer på 30 m2/elev samt ett trafiksäkert bussområde. 
En investering motsvarande 288 mnkr innebär en årlig kostnad på 13 mnkr (kapitalkostnad) och en 
avskrivning på 33 år. Sotenäs koncern har ca 100 mnkr kvar att låna, därefter är lånetaket uppnått 
hos Kommuninvest. Om inte ett bygge av ny skola ska finansieras av lån, krävs att resultatnivåerna 
för ett antal år framåt ökas markant. Sådana krav på ökad resultatnivå riskerar att få stora 
konsekvenser i kommunens verksamheter. 
Motionärerna föreslår ytterligare en utredning vilket skulle innebära två parallella utredningar om 
skolans framtid. Detta ger höga kostnader för berörda förvaltningar. 

Konsekvensbeskrivning 
Ytterligare en utredning som föreslås i motionen, innebär stora kostnader för berörda förvaltningar. 
Arkitektkostnader, projektledningskostnader och arbetstid hos berörda förvaltningar är exempel på 
dessa kostnader.  
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Forts. UN §19 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Motion utredning - Förvaltningschef 2020-02-19 
Motionen - Utredning att bygga en ny skola i södra delen 
Protokoll Kommunfullmäktige 2019-06-13 §78 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) och Bengt Sandberg (MP) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) med fleras yrkande mot förvaltningens 
förslag och finner att utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.   

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen 
 
Socialdemokraterna reserverar sig då endast en del av motionen är besvarad samt att kostnaden 288 
miljoner för en ny skola med 600 elever inte är specificerad. Tidigare skolutredning 2017 kom fram 
till 192 miljoner för 550 elever skillnad på nästan 100 miljoner som inte kan förklaras med endast 
kostnadsökning. 
Motionen föreslår utöver kostnaden för en nybyggnation även att en konsekvensanalys och att en 
jämförelse görs av ombyggnad av Sotenässkolan med inriktning på framtidens behov av skola och 
undervisning kontra en helt ny och modern skola i södra delen. Denna del är inte belyst i svaret. 
Socialdemokraterna tar ansvar och vill ha en skola i södra delen som pedagogiskt är både hållbar 
och långsiktig. Jag poängterar att Socialdemokraterna har inte sagt att det skall byggas en ny skola 
utan att vi vill ha en jämförande studie av två alternativ. 
 
Lotta Johansson (S) 

Protokollsanteckning  

V ställer sig bakom motionen då vi anser att inriktningsdirektivets arbete behöver belysas 
ytterligare. 
 
Ewa Ryberg  
Vänsterpartiet 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
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UN § 20 Dnr 2020/000033  

Kartläggning av antal elever i behov av särskilt stöd 

Sammanfattning 

Lotta Johansson (S) efterfrågar en kartläggning av hur många elever som är i behov av särskilt stöd.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-13 §12 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att kartlägga antal elever i behov av särskilt stöd 
och att redovisning ska ske i samband med SKA-dagarna i september 2020.  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 21 Dnr 2020/000018  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

Vissa delegationsbeslut tagna av tjänstepersoner i utbildningsförvaltningen ska redovisas för 
Utbildningsnämnden. Under perioden från föregående sammanträde 2020-01-30 till och med 
dagens datum 2020-02-19, har inga sådana delegationsbeslut inkommit till diariet för redovisning.   

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.   
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UN § 22 Dnr 2020/000017  

Redovisning av anmälningsärenden 2020 

Sammanfattning 

Anmälningsärenden redovisas för Utbildningsnämnden. 
5) Anmälan till UN angående upprepad eller längre frånvaro (Rektor Sotenässkolan, UN 

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

2020/20). 
7) Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande 

behandling. (Rektor Sotenäs gymnasieskola, UN 2020/19) 
8) Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande 

behandling. (Rektor Hunnebostrands skola, UN 2020/19) 
9) Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande 

behandling. (Rektor Hunnebostrands skola, UN 2020/19) 
10) Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande 

behandling. (Rektor Hunnebostrands skola, UN 2020/19) 
11) Anmälan till UN angående upprepad eller längre frånvaro (Rektor Sotenässkolan, UN 

2020/20). 
12) Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande 

behandling. (Rektor Sotenässkolan, UN 2020/19) 
13) Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande 

behandling. (Rektor Sotenässkolan, UN 2020/19) 
14) Samverkansprotokoll Utbildningsförvaltningen 2020-02-18 

Beslutsunderlag 

Cirkulerande pärm 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden.  
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