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UN § 41   

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg som informationspunkter: 
 
- Antal 1:e lärare 
- Antal elever med ogiltig frånvaro 
- Kulturskolans flytt till Kulturhuset Hav och Land. 
- Information kring Ôskarsgalan 2020 
- Förtydligande av politisk styrning av badplatser och byggnader i dess byggnader 
- Löneläget för anställda inom utbildningsförvaltningen 
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UN § 42 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, samt läget inför hösten. 
Förvaltningschefen informerar kring arbetet samverkansavtal gymnasiet fyrbodal. 

 
B) Särskolan 

Förvaltningschefen informerar om särskolans framtida växande behov. 
 

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

 
D) Skolavslutning 2020 

Förvaltningschefen informerar om hur årets skolavslutningar kommer att genomföras med 
anledning av COVID-19. Utbildningsnämnden skriver därför ett brev till respektive enhet 
som läses upp av rektorer under skolavslutningen samt ser till att det publiceras på 
kommunens sociala medier. 

 
E) Antal 1:e lärare 

Förvaltningschefen informerar kring antalet 1:e lärare och statsbidrag avseende detta. 
 

F) Antal elever med ogiltig frånvaro 
Förvaltningschefen informerar kring hantering av ogiltig frånvaro i skolan med anledning av 
COVID-19. 

 
G) Kulturskolans flytt till Kulturhuset Hav och Land 

Förvaltningschefen informerar kring kulturskolans flytt från Sotenässkolan till Kulturhuset 
Hav och Land och hantering av undervisningen i grundskolan. 

 
H) Information kring Ôskarsgalan 2020 

Information ges kring att galan ska genomföras dock med enbart lärare och elever med 
anledning av COVID-19. 

 
I) Förtydligande av hantering av badplatser och dess byggnader 

Michael Sandberg (L) vill ha ett förtydligande kring kultur och fritids samt drift och projekts 
ansvar vad gäller skötsel och drift av de kommunala badplatserna och dess byggnader såsom 
toaletter och omklädningsrum. 

 
J) Löneläget för anställda inom utbildningsförvaltningen 

Förvaltningschefen redogör kring löneläget för anställda lärare och pedagoger inom 
utbildningsförvaltningen. 
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K) Kultur och fritid 
Kultursekreteraren ger muntlig information kring 

- Lokala kulturlivets påverkan av COVID-19. 
- Udden skulpturpark 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämndens tar del av informationen och skriver ett brev till respektive enhet som läses 
upp av rektorer under skolavslutningen samt uppdrar åt förvaltningschefen: 
- att återkomma med en uppföljning av pedagogisk idé inom utbildningsverksamheten minst en 

gång per kvartal. 
- att återkomma till Utbildningsnämndens sammanträde 2020-09-17 med en redogörelse kring 

ansvarsfördelningen vad gäller drift och skötsel av kommunala badplatser och dess byggnader.  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Rektorer 
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UN § 43 Dnr 2020/000044  

Hälsoskyddstillsyner 2020 - Valbergets förskola 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerar om miljöenhetens rapport från hälsoskyddstillsynen av Valbergets 
förskola.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämndens tar del av informationen och uppdrar åt förvaltningschefen att inleda arbetet 
kring lösningar av utemiljön på Valbergets förskola och besvara tillsynsrapporten inom föreskriven 
tid.  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 44 Dnr 2020/000039  

Reglemente kulturstöd 

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 kommun bidrag 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 till kulturföreningar med egna lokaler och stöd till arrangerande kulturföreningar utan egna 
lokaler 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 prioriteras 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. 
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Detta förslag innehåller inte förslag till exakta budgetposter för de tre stödformerna som föreslås. 
Anledningen till det är att vi behöver passa 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, vidgat utbud respektive främja mångfald, förnyelse och kvalitet, 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 

På såväl nationell som regional och kommunal nivå ser vi att både möjligheten att uppleva kultur 
och att utöva kultur begränsas av socioekonomiska faktorer, ålder och kön. Genom att införa 
bedömningskriterier som också handlar om målgrupp och utbud vill vi kunna styra kulturutbudet till 
att angå fler.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU § 28 2020-05-19 
Tjänsteutlåtande reglemente kulturmedel - Kultursekreterare 2020-05-12 
Förslag reglemente kulturstöd 2020-05-26 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta reglemente för kulturstöd i Sotenäs 
kommun och att dessa börjar gälla 1 januari 2021. 
 
Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att medel från kommunstyrelsens ofördelade medel 
motsvarande 2020 års nivå överförs till Utbildningsnämnden.  

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
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UN § 45 Dnr 2020/000045  

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

Sammanfattning 

Kultur- och fritidschefen informerar om hantering av de bidrag som kommunen har betalat ut till 
föreningar som vars event har blivit inställda samt hur den minskade hyresintäkten ska hanteras.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att för de föreningar som fått bidrag och vars 
event inte genomförs planenligt villkorar utbetalningen så att föreningarna ser till att hantera 
bidraget på så sätt att det fördelas över 2020 och 2021.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomichef för kännedom 
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UN § 46 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. 
Kultur- och fritidschefen redogör muntligen för status av arbetet per dagens datum och ett förslag.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UN § 29 2020-05-04 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen och uppdrar åt förvaltningschefen att till 
sammanträdet 2020-09-17 återkomma med ett färdigt förslag på kulturvårdsprogram.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kultur- och fritidschef 
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UN § 47 Dnr 2020/000063  

Redovisning fritidsverksamhet 

Sammanfattning 

Lotta Johansson (S) lyfte frågan gällande redovisning av fritidsverksamheten såsom kostnader och 
annan relevant uppföljning på Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-19.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU § 35 2020-05-19 
 

Utbildningsnämndens beslut 

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

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kultur- och fritidschef 
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UN § 48 Dnr 2020/000045  

Beslut med anledning av COVID-19 - Redovisning av lovaktiviteter 

Sammanfattning 

Lotta Johansson (S) lyfte frågan kring hantering av lovaktiviteter med anledning av COVID-19 på 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-19. Arbetsutskottet uppdrog åt förvaltningschefen att 
till nämndens sammanträde 2020-06-04 återkomma med en redovisning av lovaktiviteter med 
anledning av COVID-19. 
Kultur- och fritidschefen redogör muntligen kring lovaktiviteter sommaren 2020 med anledning av 
COVID-19.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU § 36 2020-05-19 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UN § 49 Dnr 2020/000059  

Redogörelse lovskola 2020 

Sammanfattning 

Elevhälsochef redogör för lovskolan under 2020 och hur fördelningen ser ut över de olika loven.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UN § 50 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 och utifrån 
förstudien har ett antal risker identifierats med önskemål om att förvaltningarna senast 2020-06-09 
återkopplar eventuella åtgärder som planerats. Återrapporten är nu framarbetad tillsammans med 
omsorgsförvaltningen och kommer att sändas över till revisionen. Utbildningsnämnden önskade ta 
del av denna återrapport på sammanträdet 
2020-06-04. 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med Omsorgsförvaltningen gemensamt samt var för sig 
gått igenom den rapport utifrån en förstudie kring psykisk ohälsa som E&Y genomfört. Resultatet 
visar att förvaltningarna har en mängd olika samverkansforum där fokus bland annat är psykisk 
hälsa. 
I arbetet har utbildningsförvaltningen lyft fram fler riskgrupper än de som nämndes i återrapporten 
och vi önskar också att UN efterfrågar en ökad likvärdighet i elevhälsoarbetet samt ett ökat fokus på 
eventuella skillnader i skolgång och resultat för flickor och pojkar. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 

Alla forum för samverkan finns redan inom befintlig ram. 

Regelverk 

Utbildningsförvaltningen följer de regelverk som finns i form av samverkansavtal för vissa 
samverkansgrupper. 

Organisation och personal 

Elevhälsans arbete och elevhälsans professioner är viktiga delar i arbetet för att förebygga psykisk 
ohälsa för barn och unga på alla våra skolenheter. 

Barnperspektiv 

Barnkonventionen ligger som grund för det arbete och de insatser som görs inom hela elevhälsan 
och i samverkan med omsorgsförvaltningen och andra samverkansparter. 

Medborgarperspektiv 

Ett gott förebyggande arbete för psykisk hälsa är gynnsamt för alla barn och unga i kommunen. 
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Jämställdhetsperspektiv 

Ett ökat jämställdhetsarbete behöver genomföras för att motverka psykisk ohälsa då det framförallt 
är unga flickor som tydligast signalerar detta.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande återrapport psykisk ohälsa - Elevhälsochef 2020-05-27 
Återrapport Psykisk ohälsa 2020-05-26 
Protokollsutdrag UN § 27 2020-05-04 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
 
 
 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 41 – 57 | 2020-06-04 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 16(24)
 

 

 

UN § 51 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.  
 
Avsnitt 2 (Ekonomi) och 3 (Upphandling) är helt utbytta för att förenkla överblicken över 
de förändringar som gjorts. Kommentarer från ekonomichef finns vid vissa delegationspunkter. 
De avsnitt som avser Utbildningsnämndens verksamhetsområde har fått vissa tillägg efter dialog 
med förvaltningschef och kvalitetsutvecklaren, där vissa brister i den nu gällande 
delegationsordningen uppmärksammades. 
Även vilka delegationsbeslut som är verkställighet och därmed inte behöver redovisas till nämnden 
är förtydligat i den nya delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU § 30 2020-05-19 
Tjänsteutlåtande Revidering Utbildningsnämndens reglemente - Nämndsekreterare 2020-05-10 
Förslag delegationsordning UN 2020-04 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar delegationsordning daterad 2020-06-04.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kansliet för kännedom 
Ekonomichef för kännedom 
Rektorer för kännedom 
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UN § 52 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 

Protokollsutdrag UNAU § 31 2020-05-19 
Tjänsteutlåtande Revidering av timplan för grundskolan 2020/2021 - Förvaltningschef 2020-05-07 
Timplan förslag lå 2020/2021 
 

Utbildningsnämndens beslut 

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

Skickas till 

Förvaltningschef 
Rektorer grundskolan för kännedom 
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UN § 53 Dnr 2019/000058  

Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns 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”. 

Beskrivning av ärendet 

Förslaget grundar sig på Inriktningsdirektivet för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation. 
Förvaltningschefen har med stöd av fastighetsenheten gjort en utredning om placering av gemensam 
verksamhet för Smögens skola och Smögens förskola. 
Utredningen består av en ekonomisk bedömning som ställer tre alternativ mot varandra (se 
bilaga). 
Utifrån den ekonomiska bedömningen föreslår förvaltningschefen att verkställa flytten av 
förskolans verksamhet på Smögen (Hasselösund) till Smögens skola, i enlighet med 
Inriktningsdirektivet. Hänsyn har tagits till möjligheterna att skapa bra pedagogiska ytor inomhus 
samt goda friytor (utemiljön). 

Konsekvensbeskrivning 

Hänsyn har tagits till möjligheterna att skapa bra pedagogiska ytor inom- och utomhus (friytor). 

Ekonomi 

Hänsyn har tagits till ett verkningsfullt resursutnyttjande. 
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Regelverk 

Strider inte mot Skollagen eller Arbetsmiljölagen. 

Organisation och personal 

Personal har varit delaktiga i förarbetet. 

Barnperspektiv 

Förslaget tar hänsyn till barnens och elevernas utveckling. 

Medborgarperspektiv 

Hänsyn har tagits till medborgare. 

Jämställdhetsperspektiv 

Förslaget strider inte mot utbildningsförvaltningens arbete med jämställdhet.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU § 33 2020-05-19 
Tjänsteutlåtande Inriktningsdirektiv Sotenäs kommuns framtida skolorganisation - Smögen - 
Förvaltningschef 2020-05-07 
Alternativ Smögen och Hasselösund ver II 
Inriktningsdirektiv framtida skolorganisation 
Riskbedömning Smögens förskola feb 2020 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) yrkar på att behålla Smögens förskola och att flytta Smögens skolas Fk - åk 3 
till Kungshamns skola och Åsenskolan. 
 
Patrik Henriksson (S) yrkar bifall till Lotta Johanssons (S) förslag. 
 
Roland Mattsson (M), Ragnhild Selstam (M) och Michael Sandberg (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) med fleras förslag mot Roland Mattssons 
(M) med fleras förslag och finner att Utbildningsnämnden antar Roland Mattssons (M) med fleras 
förslag.  

Utbildningsnämndens beslut 

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



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 41 – 57 | 2020-06-04 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 20(24)
 

 

 

Protokollsanteckning 

Ewa Ryberg (V) inkommer med följande protokollsanteckning: 
Det har gjorts besparingar inom utbildningsförvaltningen allt utifrån den genomdrivna RAM 
budgeten och detta har bl.a. inneburit att den lärartäthet som Sotenäs har ståtat med, och som 
anförts till försvar för den höga kostnaden per elev, inte längre är en realitet. Vi ligger nu, i gruppen 
med jämförbara kommuner, högst vad det gäller antal elever per lärare. Varför? Jo för att det har 
sparats in på resurser (lärare, pedagoger) för att få kostnadstäckning för övrig skolverksamhet. 
Med Inriktningsdirektivet som bakgrund, vilken Vänsterpartiet inte är enig med Alliansen om, vi 
behöver en djupgående kostnadsanalys av bättre lösningar för att effektivt utnyttja nödvändiga 
skollokaler. Och till att börja med bör vi behålla Hasselösunds förskola och lägga ner Smögens 
skola och flytta dessa elever FK-åk 3 till Kungshamn/Åsenskolan. 
 
Bengt Sandberg (MP) inkommer med följande protokollsanteckning: 
Miljöpartiet i Sotenäs anser att man bör behålla Hasselösunds förskola och att Smögens skola läggs 
ner och eleverna flyttas till Kungshamn/Åsenskolan.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomichef för kännedom 
Rektor för rektorsområde södra 
Rektor för Smögens förskola 
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UN § 54 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.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU § 34 2020-05-19 
 

Utbildningsnämndens beslut 

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

Skickas till 

Nämndsekreterare 
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UN § 55 Dnr 2020/000002  

Budgetuppföljning, tertialrapport per april 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 grundbelopp 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 

Protokollsutdrag UNAU § 32 2020-05-19 
Tjänsteutlåtande Budgetuppföljning delårsbokslut - Förvaltningschef 2020-05-08 
Tertialrapport Utbildningsnämnden april 2020 
 

Utbildningsnämndens beslut 

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

Skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomichef för kännedom 
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UN § 56 Dnr 2020/000018  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

Delegeringslista 

Beslutsunderlag 

Delegeringslista 2020-05-27 
 
Datum Dokid Beskrivning  Nummer 

2020-05-18 17027 
 

Delegationsbeslut Sotenässkolan - tillfällig 
avstängning 

2020/000062 

2020-04-29 16996 
 

Beslut för lotteri enligt §17 lotterilagen - 
PRO Malmön 

2020/000053 

2020-04-22 16775 
 

Delegationsbeslut - Yttrande Sotenäs 
kommun målnummer 18-20 

2019/000142 

 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.  
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UN § 57 Dnr 2020/000017  

Redovisning av anmälningsärenden 2020 

Sammanfattning 

Anmälningsärenden redovisas för Utbildningsnämnden. 
 

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

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

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

33. Avtal om regional yrkesinriktad vuxenutbildning, UN 2020/60. 
34. Utredning tillfällig avstängning enligt SL 5 kap. 6 §. 

   

Beslutsunderlag 

Lista anmälningsärenden 2020-05-27 
Samlingsdokument anmälningsärende 2020-05-27 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden.   
 
  
 
 

 

 
Ordförande och övriga ledamöter tackar för gediget arbete under 
vårterminen och önskar en glad sommar! 


