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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Sandö, Kungshamn, tisdagen den 19 maj 2020 kl 08:30  
 

Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande 
Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande 
Lotta Johansson (S), 2:e vice ordförande 

 

 
  

 
  

Övriga deltagare 
 
Ulf Blomquist, förvaltningschef 
Daniel Nordström, rektor gymnasie- och vuxenutbildningen § 26-27 – digitalt via Teams 
Carl Forsberg, kultursekreterare, § 27 – digitalt via Teams 
Staffan Karlander, kultur- och fritidschef, § 29 – digitalt via Teams 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 

 
 

Justerare Lotta Johansson 

Justering Protokollet justeras 2020-05-20 kl. 14:00 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Lotta Johansson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2020-05-19 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-05-20 – 2020-06-11. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UNAU § 26 Dnr 14747  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande tillägg: 
 
Information – Särskola 
Information – Pedagogisk idé 
Information – Miljötillsyn Valbergets förskola 
 
Ärende – Rättelse yrkande budget 2021 
Ärende – Redovisning fritidsgårdar/verksamhet 
Ärende – Beslut med anledning av COVID-19 – Redovisning lovaktiviteter      
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UNAU § 27 Dnr 2020/000008  

Information, meddelande och kurser 2020 

Sammanfattning 

A) Gymnasieskolan och vuxenutbildning 
Rektor för gymnasieskolan och vuxenutbildning ger muntlig information kring situationen 
på gymnasiet och vuxenutbildning med anledning av COVID-19. 

 
B) Kultur och Fritid 

Kultursekreteraren ger muntlig information kring  
- Lokala kulturlivet påverkan av COVID-19. 
- Udden skulpturpark 

 
C) Särskolan 

Förvaltningschefen informerar om särskolans framtida behov. 
 

D) Pedagogisk idé inom utbildningsverksamheten 
Förvaltningschefen informerar om pedagogisk idé i enlighet med inriktningsdirektivet. 

 
E) Miljötillsyn Valbergets förskola 

Förvaltningschefen informerar om rapporten från miljötillsynen av Valbergets förskola.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämndens tar del av informationen och uppdrar år förvaltningschefen att återkomma 
med en uppföljning av pedagogisk idé inom utbildningsverksamheten minst en gång per kvartal.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 28 Dnr 2020/000039  

Reglemente kulturmedel 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att utforma reglemente för kulturmedel där kommunens 
åtaganden vad gäller kulturfrågor i förhållande till lokala föreningar regleras. 
 
Mål för kulturverksamheten anges i Sotenäs vision och i utbildningsförvaltningens mål för 
verksamheten. Mål i visionen är ”Ett rikt fritids– och kulturutbud” och i utbildningsförvaltningen 
anges målet ”Vi har en bredd och mångfald av olika kultur- och fritidsaktiviteter under hela året.” 
 
Sotenäs kulturpolitiska program 2019-2022 förtydligar målen och anger konkret vägledning för hur 
vi ska nå målen. Verksamheten bryts ner i sex områden: 
 

1) Bibliotek 
2) Allmänkultur 
3) Kulturmiljöer 
4) Föreningsstöd 
5) Kulturskola 
6) Offentlig konst 

 
När nu utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att se över formerna för stöd till kulturen berör det 
två områden: allmänkultur och föreningsstöd. 
 
Idag fördelar Sotenäs kommunbidrag på tre olika sätt till kulturverksamheter: 
 

1) Ett årligt återkommande bidrag till kulturföreningar med egna lokaler och 
arrangemangsverksamhet. 

2) Ett stöd som kan sökas av arrangerande kulturföreningar utan egna lokaler. 
3) Ett stöd för större kulturprojekt som söks från kommunstyrelsens ofördelade medel. 

 
Inget av stöden har fastslagna kriterier för hur man ska söka (förutom våra antagna bidragsnormer). 
Stöd 1) och 2) har fastslagen budget som hanteras av kultur- och fritidschef, men stödet från 
kommunstyrelsens ofördelade medel har ingen egen budgetpost.  
 
Nuvarande system gör det svårt för nya aktörer att söka stöd och för såväl nya som befintliga 
mottagare av stöd att veta på vilka kriterier deras ansökan bedöms. Eftersom stöden som beviljas av 
kommunstyrelsen inte har någon fastslagen budget prioriterats de dessutom mot andra angelägna 
åtgärder som inte nödvändigtvis har med kultur att göra.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomi  
De anslag som tidigare fördelats från kommunstyrelsen föreslås överflyttas till utbildningsnämnden. 
Kommunens ekonomi påverkas därför inte totalt sett av förslaget. Detta förslag innehåller inte förslag 
till exakta budgetposter för de tre stödformerna som föreslås. Anledningen till det är att vi behöver passa 
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in våra befintliga aktörer i de tre stödformerna innan vi budgetsätter dem. Dessutom behöver 
detaljbudgeten för utbildningsnämnden år 2021 vara klar.  

Regelverk  
Genom att införa tydliga stödformer som finns sökbara via vår hemsida underlättar vi både 
handläggning och tydlighet gentemot aktörer som vill söka stöd från oss. Handläggningen blir mer 
rättssäker och enklare att följa upp.  

Organisation och personal  
Förslaget går att genomföra med befintlig personal. En del tid behöver läggas under hösten på att ta 
fram blanketter, göra en tidsplan för ansökningarna samt kommunikation med befintliga aktörer.  

Barnperspektiv  
FN:s konvention om barnets rättigheter blev svensk lag 1 januari 2020. Vårt kulturpolitiska program 
tar på flera ställen upp barnets rättigheter att uppleva och utöva kultur. Förslagets första och andra 
bedömningskriterium berör barnens möjligheter att göra just detta.  

Medborgarperspektiv  
Genom att tydliggöra för våra medborgare hur man kan söka stöd och varför vi beviljar stöd till 
kulturverksamhet så blir det lättare för medborgaren att ta ställning i kulturfrågor.  

Jämställdhetsperspektiv  
Den typiske kulturkonsumenten i Sverige är en medelålders kvinna med god utbildning. Genom att 
införa bedömningskriterier som också handlar om målgrupp och utbud vill vi kunna styra kulturutbudet 
till att angå fler. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Reglemente kulturmedel - Kultursekreteraren 2020-05-12 
Protokollsutdrag UN 2020-02-27 §14 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta reglementet för stödformer till kultur i 
Sotenäs kommun och att dessa börja gälla 1 januari 2021 samt att medel från kommunstyrelsens 
ofördelade medel motsvarande 2020 års nivå överförs till Utbildningsnämnden.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 29 Dnr 2020/000045  

Beslut med anledning av COVID-19 - Hantering av utbetalda 
föreningsbidrag inställda event 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidschefen redogör muntligen för hur hantering av de olika föreningsbidragen ska ske 
med anledning av COVID-19. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  
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UNAU § 30 Dnr 2020/000010  

Revidering av Utbildningsnämndens delegationsordning 

Sammanfattning 

Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom Utbildningsnämndens ansvarsområde. I 
gällande delegationsordning för Utbildningsnämnden reviderad  
2019-03-07 saknas vissa delegationspunkter samt innehåller föråldrade laghänvisningar. 
Nämndsekreteraren har därför fått i uppdrag att revidera denna.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Revidering Utbildningsnämndens reglemente - Nämndsekreterare 2020-05-10 
Förslag delegationsordning UN 2020-04 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar delegationsordning daterad 2020-04.   
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 31 Dnr 2020/000051  

Revidering av timplan för grundskolan 2020/2021 

Sammanfattning 

Regeringen beslutade 2017-11-30, om ny stadieindelad timplan för grundskolan vilket innebar att 
benämningarna låg-, mellan- och högstadium införts i skollagen från årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9.  
Revideringen av timplanen är i mindre omfattning och kan härledas till behov av ökad tid för bättre 
måluppfyllelse i några ämnen.  
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Revidering av timplan för grundskolan 2020/2021 - Förvaltningschef 2020-05-07 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner föreslagen stadieindelad timplan med start läsåret 2020/2021.  
   
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 32 Dnr 2020/000002  

Budgetuppföljning samt delårsbokslut 2020 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens budgetuppföljning för april 2020 uppvisar en positiv prognos och avvikelse 
är +1.5 mnkr per december 2020. Överskottet kan främst härledas till minskade kostnader för 
interkommunal ersättning (IKE), det vill säga ett sänkt utbildningskostnad för gymnasieelever. 
Personalkostnadernas utfall är i balans med budgeten. Det är viktigt att vi alltjämt arbetar för att 
hålla personalkostnaderna enligt budget. Detta för att möta anpassningskraven 2021.   
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Budgetuppföljning delårsbokslut - Förvaltningschef 2020-05-08 
Tertialrapport Utbildningsnämnden april 2020 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens budgetuppföljning per april 2020 samt ställer 
sig bakom tertialbokslut per april 2020.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 33 Dnr 2019/000058  

Beslut i enlighet med inriktningsdirektiv framtida skolorganisation - 
Smögen 

Sammanfattning 

Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation  
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.  
 
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:  

• Smögens förskola flyttas till Smögenskolans lokaler. 
• Inventera behovet av upprustning av utemiljöerna och skalskydd på alla skolenheter. 

 
Enligt inriktningsdirektivet och med stöd av fastighetsenheten uträkningar föreslås förskolans 
verksamhet på Smögen (Hasselösund) att placeras på Smögens skola. Förslaget tar hänsyn till 
ekonomi, pedagogik och omgivning (t ex närhet till gymnastiksal). Detta stöds även av 
verksamhetsmålet ”Senast juni-2022 har verksamheten ett verkningsfullt resursutnyttjande”.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Inriktningsdirektiv Sotenäs kommuns framtida skolorganisation - Smögen - 
Förvaltningschef 2020-05-07 
Alternativ Smögen och Hasselösund ver II  
Inriktningsdirektiv framtida skolorganisation 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) yrkar på att behålla Smögens förskola och att flytta Smögens skolas F - åk 3 till 
Kungshamns skola och Åsenskolan.  
 
Michael Sandberg (L) och Roland Mattsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) förslag mot Michael Sandbergs (L) och 
Roland Mattssons (M) förslag och finner att arbetsutskottet antar Michael Sandbergs (L) och 
Roland Mattssons (M) förslag.  
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Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att verkställa flytten av Smögens förskola till 
Smögens skola i enlighet med inriktningsdirektivet.  
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 34 Dnr 2020/000001  

Budget 2021 - Rättelse Socialdemokraterna 

Sammanfattning 

Lotta Johansson (S) inkommer med en önskan om en rättelse av Socialdemokraternas yrkande på 
nämndens sammanträde 2020-05-04 § 37: 
Socialdemokraterna står bakom beslutade verksamhetsmål för 2021.  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden accepterar rättelsen av yrkandet; Socialdemokraterna står bakom beslutade 
verksamhetsmål 2021.   
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 35 Dnr 2020/000063  

Redovisning fritidsverksamhet 

Sammanfattning 

Lotta Johansson (S) lyfter frågan gällande redovisning av fritidsverksamheten såsom kostnader och 
annan relevant uppföljning.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att under SKA-dagarna 2020 redovisa 
kommunens fritidsverksamhet.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 36 Dnr 2020/000045  

Beslut med anledning av COVID-19 - Redovisning av lovaktiviteter 

Sammanfattning 

Lotta Johansson (S) lyfter frågan kring hantering av lovaktiviteter med anledning av COVID-19.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningschefen att till nämndens sammanträde 
2020-06-04 återkomma med en redovisning av lovaktiviteter med anledning av COVID-19.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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