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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Alvö, Kungshamn, samt digitalt via Teams, onsdagen den 7 april 2021 kl 08:30  
Mötet ajournerades kl. 09:55 – 10:10 
 

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

Lotta Johansson (S), 2:e vice ordförande 

Övriga deltagare 
 
Ulf Blomquist, förvaltningschef 
Eva-Lott Grafman, verksamhetschef, §16 – digitalt 
Carl Forsberg, kultursekreterare, §16 – digitalt 
Staffan Karlander, kultur- och fritidschef, §§ 17-18 – 
digitalt 
 
 

 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 
Maria Zetterberg, nämndsekreterare 

Justerare Lotta Johansson 

Justering Protokollet justeras 2021-04-08 kl. 14:00, lokal Långö, kommunhuset. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Lotta Johansson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2021-04-07 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-04-08 – 2021-04-30. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UNAU § 15   

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande tillägg som 
informationspunkter: 
 

- Lägesrapport från rektorerna avseende betyg från åk. 4. 
- Information om aktuellt läge gällande Inriktningsdirektivets beslut att 2022 flytta 

verksamheten från Kungshamns skola till Sotenässkolan. 
 
samt följande tillägg som ärende: 
 

- Ungdomspolitiskt program 
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UNAU § 16 Dnr 2021/000010  

Information, meddelande och kurser 2021 

Sammanfattning 

A) Pedagogisk idé 
Förvaltningschefen uppdaterar kring arbetet av pedagogisk idé. 

 
B) Status COVID-19 

Förvaltningschefen informerar om de åtgärder som är gjorda med anledning av COVID-19 
samt aktuellt läge. Ordföranden lyfter frågan angående skolavslutning och student 2021. 

 
C) Handlingsplan psykisk hälsa VG-regionen 

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska delar informerar om 
handlingsplanen för psykisk hälsa från Västra Götalandsregionen. 

 
D) Lägesrapport från rektorerna avseende betyg från årskurs 4 

Förvaltningschefen informerar om kommunens rektorers arbete kring betyg i årskurs 4. 
 

E) Lotta Johansson (S) ber om information om aktuellt läge gällande inriktningsdirektivets 
beslut att 2022 flytta verksamheten från Kungshamns skola till Sotenässkolan. 
Förvaltningschefen informerar om aktuellt läge i arbetet och återkommer under våren med 
ytterligare uppdateringar. 

 
F) Status Kulturlivet 

Kultursekreteraren informerar om aktuellt läge för kulturlivet i kommunen. 
 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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UNAU § 17 Dnr 2021/000046  

Verksamhetsberättelse Kultur och fritid 2020 

Sammanfattning 

En verksamhetsberättelse är upprättad av kultur- och fritidsavdelningen för verksamheten under 
2020. 
Verksamheter som redovisas är biblioteket, barn- och ungdomskultur, övrig kultur, uthyrning, 
föreningsverksamhet samt leder och motionsspår. 
Verksamheterna har sammanställt en utvärdering av arbetet under året. De verksamhetsplaner som 
finns har utvärderats utifrån gällande mål och visioner, och där det finns möjligheter till statistisk 
uppföljning har detta gjorts.  
Biblioteket har redovisat statistik på besök och utlåning och statistik för föreningslivets redovisade 
verksamhet har sammanställts. 
För lokaluthyrningen har uthyrningsstatistik tagits fram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Verksamhetsberättelse kultur och fritid 2020 - Kultur- och fritidschef 2021-03-31 
Verksamhetsberättelse kultur och fritid 2020 - 2021-03-30 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av kultur- och fritids verksamhetsberättelse 2020. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 18 Dnr 2021/000040  

Förfrågan stöd bokutgivning - Sote bonde till Saltskärs käring 

Sammanfattning 

Syföreningen Ljus, Ulebergshamn, har arbetat med att ta fram en bok om övärlden utanför 
Ulebergshamn. Föreningen önskar stöd för att finansiera en utgivning av boken. 
Syftet med boken är att göra övärlden utanför Ulebergshamn med omnejd, Bovallstrand 
och Hunnebostrand, känd för en större publik. Vi har idag en växande skara människor 
som flyttar hit, som fast- eller fritidsboende, och som vill veta mera om denna spännande 
arkipelag. Men de har också tänkt på alla ortsbor, sedan generationer tillbaka, och alla 
återvändare som har stränderna, skären och havets skiftningar i sina hjärtan.  
 
För att få bredd i materialet har de anlitat skribenter och experter inom olika områden. Alla med 
anknytning till trakten. 
Materialet har ett kulturhistoriskt värde och innehållet är av god kvalitet. Det är av vikt att 
stödja föreningar som seriöst tar sig an uppgiften att forska och dokumentera historiska 
platser och dess utveckling. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår att tryckkostnaden av 2 000 exemplar av boken ”Sote bonde till 
Saltskärskäring” finansieras genom ett lån till föreningen över 3 år och överskottet skall tillfalla 
föreningen för framtida utgivningar av liknande publikationer. 
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 19 Dnr 2021/000029  

Ärendebalans 2021 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade 2017-02-09 § 5, att en redovisning av ärenden med ännu ej 
effektiviserade beslut ska ske varje kvartal. Listan över ärenden med ej effektiviserade 
beslut som ska behandlas politiskt uppdateras efter varje sammanträde i arbetsutskottet och 
i nämnden. Ett avslutat ärende tas bort från listan.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Ärendebalans 2021-03 - Nämndsekreterare 2021-03-24 
Ärendebalans Utbildningsnämnden 2021-03 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade ärendebalans 2021-03.   
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 20 Dnr 2021/000009  

Revidering Utbildningsnämndens delegationsordning 

Sammanfattning 

Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom Utbildningsnämndens 
ansvarsområde och gällande delegationsordning för Utbildningsnämnden reviderades 
2021-01-26. Avsnitt 1 - 4 avser delegation som ges av Kommunstyrelsens och ska därför spegla 
deras senast antagna delegationsordning. Kommunstyrelsen reviderade några punkter i dess 
delegationsordning 2021-03-03 och därför behöver Utbildningsnämnden revidera sin på 
motsvarande sätt. Punkterna som avses denna revidering är 1.1.7, 1.1.8 och 4.10. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande - Revidering UN delegationsordning Nämndsekreterare 2021-03-23 
Förslag Delegationsordning Utbildningsnämnden 2021-03-23 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar delegationsordningen daterad 2021-03-23. 
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 21 Dnr 2021/000002  

Budgetuppföljning 2021 - delårsrapport 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen lämnar en ekonomisk redovisning för varje månad (förutom januari och 
juli) till Utbildningsnämnden. Den ekonomiska redovisningen visar prognos samt intäkts- och 
kostnadsanalys. Vid redovisat underskott ska utbildningsförvaltningen även redogöra för åtgärder 
för att få resultatet i balans per den sista december. 
I februari 2021 är förvaltningschefens bedömning att utbildningsförvaltningens verksamheter 
kommer att redovisa ett överskott 200 tkr per december 2021. 
 
Förvaltningschefens bedömning är att utbildningsförvaltningens verksamheter kommer att 
redovisa ett överskott 200 tkr per december 2021. Det är alltjämt svårt att så tidigt på året göra en 
bedömning. Bedömningen grundar sig på en genomgång av både intäkter och kostnader. 
I bedömningen finns även engångskostnader för covid-19 med (utbildningsförvaltningen 
har mottagit ett statligt coronabidrag på 617 tkr). 
Eventuella intäktsbortfall i våra verksamheter på grund av covid-19, kompenseras med 
det statliga coronabidraget. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande budgetuppföljning 2021 februari - Förvaltningschef 2021-03-09 
UN Nämnprognos 2021-02 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens budgetuppföljning per februari 2021.   
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UN § 22 Dnr 2021/000001  

Budget 2022 - rambudget 

Sammanfattning 

Budgetförutsättningarna för kommunen baseras på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 
senaste prognoser för utveckling av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika budgetberedning, har i dialog med nämndernas presidier 
gått igenom de ekonomiska förutsättningar som finns för kommande budgetår och diskuterat om 
dessa förutsättningar gör det möjligt att uppnå nämndernas strategiska mål. 
 
Utbildningsnämnden ska fastställa internbudgeten för 2022. Från 2021 års budgetram är det en 
förändring som avser effektivisering motsvarande 3,4 mnkr. Rambudgeten 2022 är förenlig med 
planen för perioden 2021-2022. Utifrån plan för perioden så är budgetramen för 2022 193 800 900 
kr för Utbildningsnämnden.  
 
I budgetramen föreslås ett äskande om kompensation från Kommunstyrelsen för att kunna tillfälligt 
pausa besparingar inom framförallt förskolan och grundskolan. 
 
Budgetramen 2022 består även en investeringsplan som sträcker sig till 2026. Investeringsplanen 
innehåller investeringsanslag för inventarier, konst i offentlig miljö, digitalisering samt omläggning 
av konstgräsplanen på Kungshamnsvallen. 

Beskrivning av ärendet 

Planen för utbildningsförvaltningens besparingar och anpassningar under perioden 2019- 
2022 innebär att budgetramen 2022 ska minska med 3.4 mnkr i jämförelse med 
budgetramen för 2021. Under 2019-2021 har utbildningsförvaltningen med framgång 
genomfört samtliga planerade besparingar i arbetsorganisationen samt alla anpassningar av 
lokaler. Verksamheterna har minskat kostnaderna enligt budget samtidigt som 
utbildningsförvaltningen har redovisat överskott under 2019 (2.7 mnkr) och 2020 (4.5 
mnkr). 
Under 2021 och 2022 behöver utbildningsförvaltningen vara redo för att möta de 
konsekvenser som kan uppkomma i samband med pandemin (risk för lägre måluppfyllelse 
och sämre psykisk ohälsa hos barn och elever). Fokus på ett främjande och förebyggande 
hälsoarbete kommer att vara viktigt framledes. För att skapa stabilitet, få arbetsro och en 
kort paus från besparingar, så äskar Utbildningsnämnden kompensation för att inte minska 
arbetsorganisationen 2022. I beslutet om rambudgeten bör särskild hänsyn tas till förskolan 
och grundskolan. 
 
Utbildningsförvaltningen föreslår ett äskande motsvarande 1.7 mnkr och fördelas mellan: 

- Gymnasiet/Vuxenutbildningen 500 tkr 
- Grundskolan 600 tkr 
- Förskolan och familjecentralen 600 tkr 
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Forts. UNAU §22 

Inventarier 
Möbler är eftersatta på vissa ställen på våra förskolor och grundskolor. Förskolor och skolor 
behöver nya inventarier (möbler, klassrumsuppsättningar etc.) och planen är att komplettera med 
nya möbler flera år framåt. 

Konst i offentlig miljö 
Beslut fattat på 1% av kommunens investeringar årligen. 

Ökad digitalisering 
Inom digitaliseringen så kommer huvudmannen behöva prioritera frågor som rör den 
digitala infrastrukturen. Huvudmannen behöver säkerställa goda förutsättningar (utrustning, 
kapacitet etc.) på alla skolor: 

• För att utveckla den digital undervisning, anpassad till individ- och gruppnivå. 
• Inför att nationella proven ska genomföras digitalt med inslag av bland annat 

streamade uppgifter. 
 
I huvudmannen utvecklingsarbete så behövs också en beredskap för att gå från ”egen” drift 
till molnlösningar. 

Omläggning av konstgräsplan – Kungshamnsvallen 
Konstgräsplanen lades 2009 (invigning 2010) och livslängden på cirka 8-10 år innebär att nytt 
beslut om omläggning krävs. Behovet av omläggning är konsekvenser av nya miljöaspekter som 
framkommit. 

Konsekvensbeskrivning 

Risk- och konsekvensbedömning är en viktig del i budgetarbetet (innan ny budgetram 
beslutas). Vid en minskning av rambudgeten med 3,4 mnkr (från 2021 års budgetram) har 
följande områden identifierats som särskilt oroande: 
Risk för ökad arbetsbelastning 

- Stora elevgrupper 
- Stora barngrupper 
- Risk för sämre kvalitet 
- Stress i organisationen 
- Försvårad kompetensförsörjning 

 
Se vidare bilagor om risk- och konsekvensbedömningar daterade 2021-03-30. 

Regelverk 
Förslaget strider inte mot skollagen eller annat regelverk. 

Organisation och personal 
Se beslutsunderlag om risk- och konsekvensbedömningar. 
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Forts. UNAU §22 

Barnperspektiv 
Se beslutsunderlag Barnchecklista rambudget 2021-03-30. 

Medborgarperspektiv 
Hänsyn har tagits till medborgare. 

Jämställdhetsperspektiv 
Hänsyn och tagits till frågor som rör jämställdhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Budget 2022 Rambudget - Förvaltningschef 2021-03-24 
Rambudget 2022 Utbildningsnämnden 2021-03-29 
Barnchecklista budgetram 2021-03-30 
Risk – rektorer 2021-03-30 
Risk- och konsekvensbedömning rambudget 2022 facken 2021-03-30 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna rambudgeten för 2022 med tillägget att äska om 
kompensation från Kommunstyrelsen motsvarande 1.7 mnkr för att tillfälligt kunna pausa 
besparingar inom förskolan, grundskolan och gymnasiet beslutade av Kommunfullmäktige.  
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 23 Dnr 2021/000037  

Organisationsschema Utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning 

På Utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-02 § 23 gavs förvaltningschefen i uppdrag att 
redogöra för utbildningsförvaltningens organisationsschema. Tidigare har Utbildningsnämnden 
varit uppdaterad med aktuellt organisationsschema.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande organisationsschema 2021 - Förvaltningschef 2021-03-11 
Organisationsschema 2021 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner redogörelsen av organisationsschema 2021. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 24 Dnr 2021/000038  

Elevunderlag - antal elever per klass och enhet VT 2021 och framåt 

Sammanfattning 

På Utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-02 § 24 gavs förvaltningschefen i uppdrag att 
redogöra för antal elever i grundskolan fördelat på årskurser. Redogörelsen ska innehålla en 
prognos på antal elever som sträcker sig framåt i tiden. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande elevunderlag - Förvaltningschef 2021-03-09 
Prognos barnantal VT 2021 till och med HT 2027 - 2020-10-15 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens redogörelse av statistik och prognos över 
antalet elever i grundskolan.   
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 25 Dnr 2018/000125  

Ungdomspolitiskt program 

Sammanfattning 

Roland Mattsson (M) väcker frågan kring återremitteringen av ungdomspolitiskt program från 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-27 § 179. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att tydliggöra ansvar, åtgärdsplan och  
finansiering och återkomma till nämnden 2021-06-01 med ett förslag till beslut på ungdomspolitiskt 
program. 
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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