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UNAU § 13 Dnr 14747  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande tillägg: 
 

- Udden Skulptur 
- Kulturskola 
- Framtida mötesformer Utbildningsnämnden 
- Beslut med anledning av COVID-19 - Framflyttning av Utbildningsnämndens sammanträde 

2020-04-23 
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UNAU § 14 Dnr 2020/000008  

Information, meddelande och kurser 2020 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden delges muntligen information kring: 
 

a) Kultur 
Kultursekreteraren redogör för COVID-19:s påverkan på kulturlivet i Sotenäs kommun samt 
framtida driften av skulpturerna på Udden. 

 
b) Gymnasiet och vuxenutbildningen 

Rektorn redogör muntligen för; 
• omställningen till distansundervisning för både gymnasiet och vuxenutbildningen  
• VI-projektet som kommunen antagits till 
• prognos för höstterminen 2020 
• utökning av regionalt yrkes-vux 
• full finansiering av statsbidrag från regeringen 2021 

 
c) Bidrag studieförbund 

Kultur- och fritidschefen informerar kring nya riktlinjer från Västra Götalands 
Bildningsförbund vad gäller statens tillfälliga förändring av fördelningssystemet för bidrag 
till studieförbunden för 2020. 

 
d) Kulturskolan 

Förvaltningschefen redogör för hantering av fakturering av kulturskoleaktiviteter under 
våren 2020.  

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  
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UNAU § 15 Dnr 2020/000041  

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsan 2019 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden är vårdgivare för elevhälsans medicinska och psykologiska delar som varje år 
ska redovisa sina insatser för säker och god vård i Patientsäkerhetsberättelsen. Detta för att kunna 
avgöra att verksamheterna är organiserade och bedrivs på ett säkert samt att de tillgodoser hög 
patientsäkerhet och det är god kvalitet av den vård som utförs. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen för 2019 beskriver på vilket sätt framförallt elevhälsans medicinska 
delar arbetat och varit organiserat för att vara trygg och säker. Den lyfter fram organisation, 
samverkan, insatser, resultat och analys samt beskriver utvecklingsmål för nästkommande år. Den 
psykologiska delen beskrivs i mindre skala då det enbart räknas som hälso- och sjukvård när det 
genomförs psykologiska utredningar utifrån särskild frågeställning. Alla övriga insatser som 
skolpsykologen genomför som samtal och handledning för olika grupper, räknas inte som hälso- 
och sjukvård.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Patientsäkerhetsberättelse - Skolhälsochef 2020-03-25 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för 2019.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 16 Dnr 2020/000043  

Förstudie avseende psykisk ohälsa bland barn och unga 

Sammanfattning 

Kommunrevisionen har antagit en förstudie avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. 
Förstudien har genomförts av E&Y på uppdrag av förtroendevalda revisorer och syftet har varit att 
kartlägga ansvarig nämnds arbete med psykisk ohälsa bland barn och unga. Kartläggningen har 
genomförts för både Utbildningsnämnden och Omsorgsnämnden. 
 
Utifrån förstudien har ett antal risker identifierats med önskemål om att förvaltningarna senast den 9 
juni återkopplar eventuella åtgärder som planerats.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande förstudie psykisk ohälsa - Elevhälsochef 2020-03-30 
Förstudie avseende psykisk ohälsa bland barn och unga februari 2020 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att i samverkan med omsorgsförvaltningen till 
revisionen återkoppla med de åtgärder som vidtagits för att möta de beskrivna riskerna och att en 
redovisning av dessa åtgärder delges på Utbildningsnämndens sammanträde 2020-06-04.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 17 Dnr 2018/000071  

Kulturvårdsprogram 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt 
kulturvårdsprogram (2018-04-12 § 25). 
Arbetet med att ta fram kulturvårdsprogram för de mest skyddsvärda kulturminnen sker i samarbete 
med Länsstyrelsens kulturminneskonsulenter. Detta arbetet pågått under åren och flertalet möten 
och besök på platser har genomförts. 
Något färdigt underlag har ännu inte inkommit till utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Kulturvårdsprogram - Kultur- och Fritidschef 2020-03-31 
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2018-04-12 § 25 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 18 Dnr 2018/000147  

Biblioteksplan 2019-2022 - Framtidens bibliotek 

Sammanfattning 

Kommuner ska enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna plan 
finns strategier för kommunens bibliotek. Denna planen ersätter tidigare biblioteksplan antagen 
2015. 
 
Biblioteksplanen för biblioteksverksamheten är ett styrdokument som synliggör den politiska 
viljeinriktningen vad gäller kommunens biblioteksverksamhet. 
Planen bör gå ut på remiss till de politiska partierna och förslag till tidsplan är att remissen skickas 
2020-04-17 med sista dagen för remissvar 2020-08-31. Nytt förslag på biblioteksplan presenteras på 
Utbildningsnämndens sammanträde 2020-10-22.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Biblioteksplan 2019-2022 - Kultur- och fritidschef 2020-03-31 
Förslag biblioteksplan 2020-04-01 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förslaget till biblioteksplan 2020-2024 för en remiss till de 
politiska partierna. 
Utbildningsnämnden godkänner tidsplanen för remisstiden där sista dagen för remissvar är 2020-
08-31.  
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 19 Dnr 2020/000034  

Ansökan om hyresfritt år 2020, Kalles Kaviar Cup 

Sammanfattning 

Kommittén för Kalles Kaviar Cup ansöker om att får genomföra cupen utan hyreskostnader för 
2020. 
2019 besöktes cupen av 120 lag. Det var då totalt cirka 2 000 deltagare anmälda till cupen. 
Anhöriga till dessa deltagare tillkommer till det antalet. 1 521 deltagare övernattade i våra 19 
förläggningar. Övriga deltagare, deras familjer och anhöriga hyr annat boende i kommunen, såsom 
camping och hotell. Alla besökare handlar i de lokala affärerna, äter på restauranger och besöker 
och upplever vår fantastiska miljö som turister. 
Man lyfter i ansökan fram värdet av cupen för Sotenäs och uppmanar kommunen att ta tillvara på 
denna unika möjlighet att marknadsföra Sotenäs långt utanför kommunens gränser. 
I ansökan ber man kommunen se över andra former av medel då arrangemanget stöttar näringslivet, 
besöksnäringen och föreningslivet 

Konsekvensbeskrivning 

Kultur o fritid har i uppdrag att hyra ut kommunens skollokaler, gymnastiksalar och idrottshallen. 

Ekonomi  
Kommittén betalar i dag cirka 150 000 kr i hyra varav kommunen tar ut cirka 100 000 kr för 
boendet. 2019 beslutade Utbildningsnämnden (UN 2019/65) att ge cupen ett hyresbidrag på 20 000 
kr. 
Kultur och fritids budget är balanserad med en hyresintäkt, utifrån detta ser vi inga eller små 
möjligheter att omprioritera inom befintlig budget. 
Kultur och Fritid har medel för föreningsbidrag som fördelas under hösten, och att Kalles Kaviar 
Cups ansökan skulle få del av dessa medel finns som en möjlig lösning.  
En sådan fördelning kommer att få en liten påverkan på fördelningen för de andra föreningarna.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande skrivelse Kalles Kaviar Cup 2020 - Kultur- och fritidschef 2020-03-31 
Skrivelse från Kalles Kaviar Cup 2020 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar avslå ansökan om hyresbefrielse för Kalles Kaviar Cup 2020. 
Utbildningsnämnden beslutar att Kalles Kaviar Cup skall behandlas i ansökan om föreningsbidrag 
som fördelas under hösten 2020.  

Jäv 

Roland Mattsson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 20 Dnr 2020/000040  

Tillsyn Nordens Arks Förskola Djur och Skur - 2019 

Sammanfattning 

Hösten 2011 startade Nordens Ark en fristående förskola för barn i åldrarna 1-5 år. Inriktningen är 
djur och natur samt Nordens Arks verksamhet med utrotningshotade djur och ekoparken.  
Nordens Ark följer de aktuella styrdokument som krävs för en sådan verksamhet samt 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.  
 
Utbildningsförvaltningen i Sotenäs Kommun har genomfört tillsyn på Nordens Arks förskola och 
har framarbetat en tillsynsrapport. När rapporten framställs utgår förvaltningen från en 
checklista/tillsynsprotokoll av förskola och pedagogisk omsorg. 
Verksamheten har ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete och informerar årligen 
kommunen genom upprättad verksamhetsberättelse.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande - tillsyn förskola Nordens Ark - Samordnare Utbildningsförvaltningen 2020-03-30 
Tillsynsrapport Nordens Arks förskola 2020 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner tillsynsrapporten gällande Nordens Arks förskola 2020.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 21 Dnr 2020/000037  

Ärendebalans 2020 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade 2017-02-09, § 5, att få en redovisning av ärenden med ännu ej 
effektiviserade beslut varje kvartal. Listan över ärenden med ej effektiviserade beslut som ska 
behandlas politiskt uppdateras efter varje sammanträde i Utbildningsnämndens arbetsutskott och 
Utbildningsnämnden. När ett ärende avslutas tas ärendet bort från listan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Ärendebalans 2020 - Nämndsekreterare 2020-03-26 
Ärendebalans 2020-03 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisad ärendebalans daterad 2020-03-26.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 22 Dnr 2020/000002  

Budgetuppföljning, delårsrapport 2020 

Sammanfattning 

Information lämnas om Utbildningsnämndens budgetuppföljning för februari 2020. Resultatet per 
januari uppvisar en ekonomi i balans. Bedömning är att förvaltningen kommer att redovisa ett 
resultat i balans per december 2020. 
Det är alldeles för tidigt på året för att kunna göra några exakta ekonomiska bedömningar 
och analyser. Verksamheterna gör inga avvikelser från personalbudgeten som riskerar ett 
underskott per december 2020. I övrigt är det alltjämt svårt att bedöma statsbidrag från 
Migrationsverket. Vid bedömning av prognoser så följer förvaltningen 
försiktighetsprincipen. 
Under perioden januari till mars genomför förvaltningschefen tillsammans med 
förvaltningsekonomen budgetjusteringar och som ska vara färdiga inför delårsbokslutet per 
30 april. Budgetjusteringarna avser bland annat periodiseringar av intäkter och kostnader 
samt ändring av budgetposter.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Budgetuppföljning delårsrapport februari 2020 - Förvaltningschef 2020-03-30 
Utbildningsnämndens prognos februari 2020 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens budgetuppföljning per februari 2020.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 23 Dnr 2020/000001  

Budget 2021 - flerårsplan, investeringsbudget, internbudget 

Sammanfattning 

Mål- och resursplanen, som kommunfullmäktige fastställde november 2018, gäller även 2021. Det 
innebär att Utbildningsnämnden har att konsekvensbeskriva en minskning av ramen med 
motsvarande 5,9 mnkr med utgångspunkt från 2020 års budget.  
 
Budget 2021 och flerårsplan 
I tabellen nedan visas nämndens bokslut 2019, budget 2020, samt budget 2021 enligt plan i 
Mål- och resursplanen (MRP) 2020: 
 
Belopp i tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkter 32 037 24 256 
 

Kostnader 231 357 223 972 
 

Nettokostnader 199 320 199 716 197 203 
    

Kommunbidrag 202 060 199 716 197 203 

Resultat 2 740 0 0 

 
2021 är budgetramen minskad med 5,9 mnkr jämfört med 2020-års budgetram. Tabellen 
nedan visar en beskrivning av minskningen per verksamhet. 
 
Beskrivning av minskning i budget 2021 Belopp i tkr 
1. Förskolan, tjänster -500 
2. Förskolan, hyra/städ -450 
3. Grundskolan, tjänster -1 500 
4. Välkomsten, tjänster -500 
5. Gymnasiet, tjänster -500 
6. Gymnasiet, Interkommunal ersättning (IKE) -1 000 
7. Vuxenutbildningen, tjänster -500 
8. Övrig verksamhet, skolskjuts -950 
Summa -5 900 
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Forts. UNAU §23  

Konsekvensbeskrivning av verksamhetsförändringar i MRP 2021 minskning 
med totalt 5,9 mnkr 

Tjänster 
De strukturella förändringar som påbörjades 2019 i förskolan (avvecklingen av Väjerns förskola 
och flytt av Bovallstrands förskola till Bovallstrands skola) och i grundskolan (flytt av årskurserna 
4-6 från Smögens skola till Kungshamns skola samt flytt av årskurs 6 från Bovallstrands skola till 
Hunnebostrands skola), fortsätter under 2020. Från och med hösten 2020 är även årskurserna 4 och 
5 på Bovallstrands skola placerade på Hunnebostrands skola. De strukturella förändringarna skapar 
bra förutsättningar att anpassa verksamheterna efter budgetramen 2021.Välkomsten, gymnasiet och 
vuxenutbildningen ska också anpassa sina verksamheter genom att minska antalet tjänster. 
Anpassningen kan härledas till färre antal elever. 
 
Sammanfattningsvis så är bedömningen att verksamheterna kommer att minska med totalt 7 tjänster 
under 2021. 

Lokaler 
Åtgärder 2021 för minskad budgetram, enligt beslutad plan:  
 

- Minskade kostnader för hyra, avser Smögens förskola (placerad på Hasselösund) 
- Minskade kostnaderna för städ, avser Smögens förskola. 

 
Minskningen av antalet kvadratmeter har en positiv effekt på kommunens totala fastighetsbestånd. 
När utbildningsförvaltningen lämnar lokaler, ger det möjligheter för kommunen att sälja dessa.  

Risk- och Konsekvensbedömning 
I risk- och konsekvensbedömningen har hänsyn tagits till oro för: 

• Lägre studieresultat.  
o Åtgärder för att minimera lägre studieresultat;  

 Skolverkets riktade insatser (SRI); löpande uppföljningar av verksamheten. 
Kompetensutveckling (bedömning och betyg, anpassningar i klassrummet), 
handledning av pedagoger, ökat kollegialt lärande (betydelse; gemensam 
förståelse som leder till bestående förändringar med syfte att öka den 
gemensamma kapaciteten).  

 
• Större barngrupper.  

o Åtgärd för att minimera risker; kompetensutveckling (språkmedvetenhet, bildstöd) 
handledning av pedagoger, kollegialt lärande. Åtgärderna följs upp på 
skyddsronder/APT/ledningsgrupper. 
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Forts. UNAU §23  
 

• Fler elever per undervisande lärare.  
o Åtgärder för att minimera risker; kompetensutveckling (bedömning och betyg, 

anpassningar i klassrummet), handledning av pedagoger, ökat kollegialt lärande. 
Åtgärderna följs upp på skyddsronder/APT/ledningsgrupper. 

 
• Ökad arbetsbelastning.  

o Åtgärder för att minimera risker; upprätta prioriteringslistor för att hantera anhopning 
av arbete. Åtgärderna följs upp på skyddsronder/APT/ledningsgrupper.  

 
En viktig åtgärd har varit och är fortfarande minskningen av antal lokaler/enheter. Detta för att 
undvika alltför stora anpassningar/nedskärningar av arbetsorganisationen i utbildningsförvaltningen. 

Investeringsbudget 
I tabellen nedan visas nämndens äskanden om investeringsanslag för åren 2021 - 2023. 
 
Investeringsprojekt (belopp i tkr) 2021 2022 2023 2024 2025 

Nya möbler till lärosalar 500 500 500 
  

Byte av inventarier idrottshallar 100 100 100 
  

Belysning motionsspår 200 200 200 
  

Inköp av konst i offentlig miljö 400 500 500 
  

      

 

Med dem strukturella förändringarna som pågår i Utbildningsnämndens verksamheter kommer 
investeringar behöva göras. Ombyggnationer av lokaler och utemiljöer (friytor) kommer att kräva 
större investeringsbelopp.  

I planen så ligger en ombyggnation av Smögens skola, 4 mnkr under 2020. Det kan bli nödvändigt 
att flytta över en del av dessa investeringsmedel från 2020 till 2021. I planen ligger även en 
omfattande ombyggnation av Sotenässkolan under 2022. Dessa två ombyggnationer finns inte med i 
ovanstående tabell. Investeringsbudgeten behöver kompletteras. 

Utvecklingen de senaste åren 

Förvaltningens mål är att uppnå ett hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete för att barn och elever 
ska utveckla sitt lärande. För att stärka arbetet deltar förvaltningen i ett samarbetsprojekt 
tillsammans med Skolverket, Skolverkets riktade insatser (SRI). Samarbetet handlar om att stärka 
kompetenser inom ledarskapet, barn och elevers språkutveckling, likvärdig skola, betyg och 
bedömning samt mottagningen av nyanlända barn och elever. Detta för att skapa goda 
förutsättningar för alla barns och elevers lärande.  
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Forts. UNAU §23  

Nämndens förutsättningar kommande år 

Styrande verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning – 2020-2022 
 

1. Senast juni 2022 har utbildningsförvaltningen ett hållbart och långsiktigt arbete för ökad 
trygghet för barn och elever. 

2. Senast juni-2022 har utbildningsförvaltningen ett hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete. 
3. Senast juni-2022 har verksamheten ett verkningsfullt resursutnyttjande 
4. Senast 2022 uppfattar företagare Utbildningsnämnden som attraktiv för näringslivet. 

Utbildningsförvaltningen erbjuder ett varierat kurs- och utbildningsutbud för vuxna och som 
matchar det lokala kompetensbehovet. 

Omvärldsbevakning 

Under perioden 2020 till 2027 är pensionsavgången 50 medarbetare inom skola och 
barnomsorgsarbete. Detta kommer att påverka utbildningsförvaltningens arbete. Verksamheterna 
behöver förberedas på flera sätt.  

• För det första måste verksamheterna utveckla nya pedagogiska arbetssätt där digitaliseringen 
kommer att vara ett viktigt inslag, för att kompensera eventuella kompetensbortfall. 

• För det andra krävs att arbetet med en god arbetsmiljö fortsätter. En god arbetsmiljö ger 
nöjda medarbetare och där utbildningsförvaltningen förblir en attraktiv arbetsgivare och att 
nya medarbetare söker sig till Sotenäs kommun. 

• För det tredje behöver också det pågående förändringsarbetet med utbildningsförvaltningens 
struktur löpa på. 

Demografin för perioden 2020 till 2030 visar en minskning av antalet i ålder 0-19 år. Från 2020 till 
2030 bedöms minskning vara 32 stycken individer. Sker inga större förändringar kring antalet barn 
och elever än vad prognosen visar, så kommer heller inga större anpassningar att krävas än de som 
redan är inplanerade. 
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Forts. UNAU §23  

Budget 2022 

Åtgärder 2022 för minskad budgetram 3,4 mnkr enligt beslutad plan 
Förvaltningschefens bedömning: 

- Tjänster, minskning 0,67 mnkr motsvarar 1 medarbetare 
- Minska antal kvadratmeter enligt beslutad plan 
- Minska kostnader för hyra med 2,2 mnkr, avser Kungshamns skola 
- Minskar kostnaderna för städ med 0,53 mnkr, avser Kungshamns skola 

Ekonomi  
Inför 2018 var nettokostnadsavvikelse 26 mnkr för förskolan och grundskolan tillsammans. I 
nettokostnadsavvikelsen låg bland annat kostnader för lokaler, personal, elevhälsa, städ och kost. 
Under mandatperioden (2019-2022) har utbildningsförvaltningen uppdraget att minska 
budgetramen med motsvarande 18,7 mnkr. Hösten 2018 påbörjade förvaltningen 
omställningsarbetet med att anpassa verksamheterna till god ekonomisk hushållning. 2019 
redovisade utbildningsförvaltningen ett positivt resultat på 2,7 mnkr. 2020 bedömer 
utbildningsförvaltningen ha ett resultat i balans. 2021 ska budgetramen minskas med ytterligare 5,9 
mnkr från 2020 års budget. Förberedelser och åtgärder för anpassningen pågår under 2020. 

Regelverk 
Budgetförslaget strider inte mot Skollagen.  

Organisation och personal  
Minskning av antalet årsarbetare har pågått i utbildningsförvaltningen sedan sommaren 2018. 
Augusti 2018 fanns 245,3 årsarbetare (tillsvidareanställda och visstidsanställda) och kan jämföras 
med mars 2020 som redovisar 235,2 årsarbetare. Ytterligare anpassningar av organisationen är att 
vänta även under 2021. 

Barnperspektiv 
Parallellt med de ekonomiska anpassningarna så sker ett systematiskt kvalitetsarbete i syfte att 
bygga hållbar och långsiktig kvalitet. Tillsammans med Skolverkets riktade insatser (SRI), så sker 
löpande uppföljningar av verksamheterna för att utveckla barns och elevers lärande. 

Medborgarperspektiv 
Med hänsyn till medborgarperspektivet så har beslut fattats att Utbildningsnämnden ska anpassa 
sina verksamheter till lägre kostnader samtidigt som studieresultaten ska förbättras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Budget 2021 - Förvaltningschef 2020-03-30 
Risk- och konsekvensbedömning rambudget 2021 
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Forts. UNAU §23  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden fastställer rambudgeten 2021 och godkänner verksamhetsmålen för 2021.  
 

Protokollsanteckning 

Lotta Johansson (S) avvaktar ställningstagande tills efter Utbildningsnämndens sammanträde 2020-
05-04. 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 24 Dnr 16908  

Framtida mötesformer Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Med anledning av COVID-19 kan Kommunfullmäktige 2020-04-29 komma att ta ett beslut om 
ändrade reglementen för nämnderna som innebär tillåtelse av deltagande på distans för ledamöter. 
Dialog fördes kring hur sammanträden i Utbildningsnämnden kan komma att bedrivas framöver och 
vilka former som kan användas.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.     
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UN § 25 Dnr 2020/000045  

Beslut med anledning av COVID-19 - Framflyttning av 
Utbildningsnämndens sammanträde 2020-04-23 

Sammanfattning 

Med anledning av COVID-19 kan Kommunfullmäktige 2020-04-29 komma att ta ett beslut om 
ändrade reglementen för nämnderna som innebär tillåtelse av deltagande på distans för ledamöter.  
Utbildningsnämndens nästkommande sammanträde är satt till 2020-04-23 men på grund av 
smittorisk framkom önskemål att invänta ett eventuellt kommande beslut i Kommunfullmäktige, 
som kan innebära att Utbildningsnämndens sammanträde då kan genomföras med deltagande för 
ledamöterna på distans.  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens planerade sammanträde 2020-04-23 flyttas till 2020-05-04.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämndens ledamöter 
Ekonomichefen för kännedom 
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