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Plats och tid

Kommunhuset, Lokal Långö, Kungshamn, samt digitalt via Teams
måndagen den 4 oktober 2021 kl 08:30 – 12:20

Beslutande

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

Övriga deltagare

Ulf Blomquist, förvaltningschef
Ulrica Constin, nämndsekreterare
Carl Forsberg, kultursekreterare, §47 – digitalt
Staffan Karlander, kultur- och fritidschef §§48-49 digitalt
Eva-Lott Grafman, kvalitetsutvecklare, §§51-53

Justerare

Lotta Johansson

Justering

Protokollet justeras 2021-10-05 kl. 15:00 på kommunkansliet.

Sekreterare

Ulrica Constin
Ordförande

Roland Mattsson
Justerare

Lotta Johansson
Anslagsbevis

Utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2021-10-04 är justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2021-10-05 – 2021-10-26.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Ulrica Constin

Lotta Johansson (S), 2:e vice ordförande
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Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UNAU § 46

Fastställande av dagordning
Sammanfattning

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande tillägg som ärenden:
-

Behov av extra stöd med anledning av kunskapsförlust på grund av Covid-19
Inrymningsplan

Och följande tillägg som informationspunkt:
-

Skolbad

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 3(20)
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UNAU § 47

Dnr 2021/000010

Information, meddelande och kurser 2021
Sammanfattning

A) Status Kulturlivet
Kultursekreteraren informerar om aktuellt läge för kulturlivet i kommunen.
B) Status COVID-19
Förvaltningschefen informerar om aktuellt läge med anledning av COVID-19.
C) Skolbad och betygsättning i idrott- och hälsa
Lotta Johansson (S) ställer frågan om skolbad och betygsättning i idrott- och hälsa.
Förvaltningschefen informerar om aktuellt läge.

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 4(20)
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UNAU § 48

Dnr 2021/000053

Utredning konstgräsplan Kungshamn
Sammanfattning

Utbildningsnämnden gav 2021-04-20 § 39 förvaltningschefen i uppdrag att tydliggöra vem som bär
ansvaret för investeringskostnader för konstgräsplanen i Kungshamn. Sotenäs kommun är ansvarig
för investeringar på Kungshamnsvallen enligt det gällande avtalet som är tecknat mellan Sotenäs
Kommun och Kungshamns IF. Enligt budgetbeslut inför 2019 flyttades ansvaret för idrottsplatser
över från Kommunstyrelsen till Utbildningsnämnden och Kultur och fritid.
Utifrån det avtal som är tecknat mellan Sotenäs Kommun och Kungshamns IF är kommunen
ansvarig för att stå för större investeringar på anläggningen, förutom omklädningsrummen som
sedan 2020 ingår i Kungshamns IF:s nya satsning på ”Idrottens Hus”.
Konstgräset som anlades 2011 har snart nått sin maxlivslängd och är i behov att bytas ut.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Utredning konstgräsplan – Kultur- och Fritidschef 2021-09-26
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden tar del av redogörelsen vad gäller investeringskostnader för konstgräsplanen
och frågan anses därmed besvarad.
Skickas till

Utbildningsnämnden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 5(20)
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UNAU § 49

Dnr 2021/000048

Motion - till fullmäktige om isbanor i Sotenäs kommun
Sammanfattning

Socialdemokraterna (S) har i en motion föreslagit att en plan tas fram för som gör det möjligt att ha
isbanor i både Kungshamn samt Hunnebostrand i framtiden. Planen skall tas fram med frivilliga och
föreningar.
I Hunnebostrand finns idag en iordningsställd rink som under gynnsamma förhållanden kan spolas
på vintertid, denna spolning ombesörjs idag av personal från kommunen.
Vid denna anläggning finns vattenpost i direkt anslutning till rinken.
I Kungshamn kan grusplanen utanför Idrottshallen spolas för att få fram en isyta. Vatten tas idag
från teknikrummet i idrottshallen och detta innebär en lång framdragning av slang och ett
vattentryck som är i minsta laget.
Under vintern 2021 spolades denna yta av frivilliga personer som lade ner ett enormt arbete för att
få till en åkbar isyta.
Arbetet med att ta fram en plan som motionen föreslår kan organiseras via Kultur och Fritid.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

I Kungshamn bör en ny vattenpost tas fram för att tillgodose möjligheten till vatten närmare
grusplanen. Kostnad för abonnemang och vattenuttag från Västvatten måste finnas med i en
framtida plan.
Hållbar utveckling

Förslaget kommer ge förutsättningar för att Sotenäs kommun upplevs som en attraktiv kommun
som skapar aktiviteter året om. Förslaget innebär en möjlighet för barn och unga att vara aktiva
även under vintersäsongen.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Motion om isbanor i Sotenäs – Kultur- och Fritidschef 2021-09-27
Protokollsutdrag KF § 24 2021-02-18
Motion Isbanor i Sotenäs kommun 2021-02-12
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Skickas till

Utbildningsnämnden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UNAU § 50

Dnr 2021/000079

Sammanträdestider Utbildningsnämnden 2022
Sammanfattning

Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på sammanträdestider
för 2022. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska
tidplanen och för att minska handläggningstiden.
Under år 2022 ska allmänna val förrättas den 11 september och förslaget är framtaget med hänsyn
till detta. Tid för facklig samverkan är planerade mellan utskott och nämnd.
Den ekonomiska tidplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter Kommunstyrelsens
och Kommunfullmäktiges sammanträden.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Sammanträdestider - Nämndsekreterare 2021-09-24
Arbetsmaterial sammanträden 2022
Förslag inlämningstider 2022
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum 2022 för nämnden;
25/1, 1/3, 26/4, 7/6, 6/9, 18/10 och 13/12.
Utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum 2022 för arbetsutskottet;
11/1, 15/2, 12/4, 24/5, 23/8, 4/10 och 29/11.
Utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum 2022 för facklig samverkan;
12/1, 16/2, 13/4, 25/5, 24/8, 5/10 och 30/11.
Skickas till

Utbildningsnämnden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 7(20)
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UNAU § 51

Dnr 2021/000047

Motion - Menssäkra Sotenäs kommun
Sammanfattning

Vänsterpartiet (V) har inkommit med en motion där man förslår att Sotenäs kommun, på prov, ska
menssäkra toaletter i en eller flera verksamheter. Man hänvisar i motionen till andra kommuner som
menssäkrat sina toaletter i idrottshallar, fritidsgårdar, bibliotek samt flera offentliga platser.
Man lyfter i motionen att menssäkrade toaletter är en jämställdhetsfråga och att Sotenäs skulle
kunna prova att menssäkra några verksamheter som skolor, Tumlarens motionsanläggning och
bibliotek. Man menar att menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och kvinnor känner sig
bekväma att delta i olika verksamheter. En menssäker toalett innehåller mensskydd, papperskorg,
handfat och tvål.
Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

Att menssäkra toaletterna i de verksamheter som finns inom utbildningsförvaltningen
medför en kostnad.
Organisation och personal

Att införa menssäkrade toaletter kan komma att innebära merarbete för befintlig personal.
Hållbar utveckling

Motionen påpekar att menssäkra toaletter är en jämställdhetsfråga då det kan bidra till att kvinnor
och flickor känner sig bekväma att delta i olika verksamheter under både skol- och fritid. Man lyfter
också exempel från Nya Zeeland där det nu finns gratis mensskydd till alla flickor över tolv år ur ett
folkhälsoperspektiv – att förhindra att flickor stanna hemma under mensperioder.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Menssäkra Sotenäs kommun - Kvalitetsutvecklare 2021-08-24
Protokollsutdrag KF § 38 2021-03-18
Motion - Menssäkra Sotenäs kommun 2021-03-08
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Skickas till

Utbildningsnämnden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 8(20)
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UNAU § 52

Dnr 2021/000005

Redovisning av nämndens internkontroll 2021
Sammanfattning

Den interna kontrollen ingår i styrningen och är del av ledningssystemet. Varje nämnd har ansvar
för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
I Utbildningsnämndens plan för internkontroll ingick under 2021 fem kontrollområden varav två
var anvisade från Kommunstyrelsen och tre var prioriterade och anvisade av Utbildningsnämnden.
De 5 områden som ingått i Utbildningsnämndens internkontroll för 2021 var:
1. Nämndens styrande verksamhetsmål (anvisad)
2. Utbetalningar (anvisad)
3. UN: Behörighet; lärare, förskollärare och fritidspedagoger
4. UN: Måluppfyllelse åk 9
5. UN: Ökad likvärdighet
Granskningen av kontrollområdena har genomförts av kvalitetsutvecklare i samverkan med chefer,
rektorer och administrativ personal.
Konsekvensbeskrivning

Tre av kontrollområdena bedöms har uppnåtts av utbildningsförvaltningen medan kontrollområdena
behörighet samt ökad likvärdighet behöver längre tid för att bedömas som uppnått.
I arbetet med ökad behörighet samverkar utbildningsförvaltningen med Högskolan Väst för att hitta
utbildningsvägar för personal som inte är behöriga.
Ekonomi

Utbildningsförvaltningen erhåller statsbidrag både för ökad likvärdighet och möjlighet för personal
att studera till behörighet och lärarlegitimation.
Regelverk

Kravet om behörighet för att få undervisa i förskola och skola styrs av "Förordning (2011:326) om
behörighet och legitimation för lärare och förskollärare" kopplad till Skollagen (2010:800).
Hållbar utveckling

Ekonomiska konsekvenser för studier för behörighet/lärarlegitimation täcks till viss del av
statsbidrag. Med högre andel behörig personal ger på längre sikt ökade lönekostnader.
Utifrån barnperspektiv behövs ett fortsatt arbete för ökad likvärdighet så att barn och elever i behov
av stöd garanteras ett likvärdigt kompensatoriskt stöd oavsett förskola/skola.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Redovisning internkontroll 2021 - Kvalitetsutvecklare 2021-09-24
Redovisning Utbildningsnämndens internkontroll 2021-09-23
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner nämndens internkontroll 2021.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 9(20)
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Forts. UNAU § 52
Skickas till

Utbildningsnämnden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 10(20)
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UNAU § 53

Dnr 2021/000004

Internkontroll 2022 - internkontrollplan 2022
Sammanfattning

Syftet med internkontrollplanen är att säkerställa att Utbildningsnämnden upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll. Utbildningsförvaltningen har, utifrån gjorda risk- och
konsekvensanalyser, listat utvecklingsområden kopplade till Utbildningsnämndens styrande
verksamhetsmål samt föreslagit ett eget verksamhetsspecifikt riskområde kopplat till arbetsmiljö.
Framtagande av internkontrollplan har föregåtts av en riskanalys som utifrån risk (värde 1–4) och
konsekvens (värde 1–4) visar varför aktuellt urval av kontroller är gjorda.
Riskanalysen för nämndspecifika kontroller ska ingå i internkontrollplanen som ska lämnas till
Kommunstyrelsen.
Internkontrollen är ett led arbetet med ständiga förbättringar och lyfter fram de prioriterade
områden som anses särskilt viktiga för att nå Utbildningsnämndens verksamhetsmål:
- Sotenäs kommun ska vara en attraktiv skol- och utbildningskommun
- Sotenäs ska uppfattas som en attraktiv kultur- och fritidskommun
Till varje verksamhetsmål har utbildningsförvaltningen kopplat indikatorer som kan kopplas till
verksamhetsmålen. Dessutom har utbildningsförvaltningen lyft fram ett eget kontrollområde
kopplat till arbetsmiljöarbete och HÖK 18 (Huvudöverenskommelser mellan lärarförbunden och
Sveriges kommuner och regioner).
Konsekvensbeskrivning

Genom arbetet med intern kontroll lyfter förvaltningen fram de indikatorer som listats som särskilt
viktiga för att nämndens verksamhetsmål ska nås.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Internkontrollplan 2022 - Kvalitetsutvecklare 2021-09-23
Internkontrollunderlag inför 2022
Protokollsutdrag KS 2021-06-02 § 87
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att följande kontrollområden ska, utöver Kommunstyrelsens beslutade
områden, ingå i nämndens internkontroll 2022:
-

Sotenäs kommun ska vara en attraktiv skol- och utbildningskommun
Sotenäs ska uppfattas som en attraktiv kultur- och fritidskommun
Systematiskt arbetsmiljöarbete; attraktiv arbetsplats

Skickas till

Utbildningsnämnden
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 11(20)
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UNAU § 54

Dnr 2019/000058

Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation
Sammanfattning

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 gas 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:
1) Organisera verksamheten i Kungshamn till en enhet F-9 med särskola
2) Kungshamns skola (åk 3-6) flyttas upp till Åsen-/Sotenässkolans lokaler.
Förvaltningschefen förslag:
Med stöd av drift och projekts uträkningar samt en oviss framtid om elevantalet i kommunen,
föreslås att Kungshamns skola blir kvar tills vidare. Det återstår att klargöra vad som ska finansieras
med investeringsmedel och vad som anses vara bristande underhåll på Kungshamnsskolan,
Åsensskolan samt Sotenässkolan.
Arbetet med en gemensam verksamhet F-9 med särskola i Kungshamn är ett pågående arbete sedan
2019.
Förvaltningschefen har med stöd av drift och projekt genomfört en utredning som omfattar
Kungshamns skola, Åsenskolan och Sotenässkolan. Utredningen är genomförd tillsammans med
rektorer, projektledare och arkitekt och ska ses som underlag för beslut om ett fortsatt arbete med
ombyggnad och tillbyggnad och där Kungshamns skola ingår. Projektet omfattar en kalkyl på 40
mnkr.
Konsekvensbeskrivning

I mål- och resursplanen om minskad budgetram under perioden 2019-2022 som antagits av
Kommunfullmäktige, ingår en avyttring och minskning av lokalytor. Förslaget innebär att antalet
kvadratmeter inte minskar i samma utsträckning som planerats.
Förslaget kan innebära att beslutad mål- och resursplan kan behöva ses över. Förslag omfattar en
framtida investering om 40 mnkr och följer beslutad investeringsplan.
Ekonomi

Förslaget innebär en investering om 40 mnkr.
Regelverk

Förslaget strider inte mot något regelverk.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Utbildningsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll §§ 46 – 59 | 2021-10-04

Forts. UNAU 54
Organisation och personal

Förslaget innebär att personal kan involveras i ett fortsatt arbete.
Hållbar utveckling

Besluten tar hänsyn till eventuella etableringar och därmed ökat elevantal.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Inriktningsdirektiv - Förvaltningschefen 2021-09-20
Utredning ombyggnad Sotenässkolan, Kungshamns skola och Åsenskolan 2021-06-08
Sammanfattning kalkyl 2021-05-31 Ombyggnad Sotenässkolan Åsenskolan
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda vad som ska finansieras med
investeringsmedel och vad som ska anses vara bristande underhåll, samt att återkomma 2021-12-07
med förslag på etappindelning avseende till- och ombyggnad för Åsenskolan, Sotenässkolan och
Kungshamns skola.
Utbildningsnämnden beslutar att behålla Kungshamns skola tills vidare.
Protokollsanteckning

Lotta Johansson (S) avvaktar ställningstagande till Utbildningsnämndens sammanträde.
Skickas till

Utbildningsnämnden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UNAU § 55

Dnr 2021/000085

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM
Sammanfattning

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Det är angeläget
både för arbetsgivare och arbetstagare, men också för hela samhället. Alla på
arbetsplatsen måste medverka för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och minska riskerna för
ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att
arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det mesta som görs på arbetsplatsen har betydelse
för arbetsmiljön.
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att:
- skapa ordning och reda
- organisera arbetsmiljöarbetet
- låta alla få komma till tals och bli överens om vad som ska gälla
- undersöka arbetsförhållandena
- bedöma risker
- vidta åtgärder
- följa upp ifall det bidragit till en förbättrad arbetsmiljö eller inte.
Det är mycket viktigt att också följa upp arbetsmiljöarbetet så att det går att bedöma om det leder
till en bättre arbetsmiljö.
Ett nytt kollektivavtal är tecknat med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Lärarförbundet,
Lärarnas Riksförbund och Sobona. Det gäller lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare, som
tillsammans bildar den profession som ska leda Sveriges skolresultat i rätt riktning. Avtalet gäller 1
april 2021 till och med 31 mars 2024.
Det nya Skolavtal 21 ger viktiga verktyg för att åstadkomma de förändringar som krävs för att
skapa balans mellan uppdrag och förutsättningar.
Arbetsgivarna är skyldiga att ta fram en plan med förbättringsinsatser gällande arbetstid,
arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning, baserat på de olika skolformernas uppdrag.
Utbildningsförvaltningen behöver förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i allmänhet men
inom förskolan i synnerhet. Förskolan har haft en hög sjukfrånvaro under vårterminen 2021 som
oroar och arbetsmiljön behöver ses över.
Utbildningsförvaltningen behöver göra en särskild genomlysning av förskolan inom följande
områden:
Arbetstid
Arbetsmiljö - formulera lokala arbetsmiljömål
Arbetsorganisation
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Systematiskt arbetsmiljöarbete - Förvaltningschef 2021-09-21
Sjukfrånvaro förskola, grundskola, gymnasiet, vuxenutbildningen, kultur och fritid 2020/2021 2021-09-22
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. UNAU § 55
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden tar del av informationen.
Skickas till

Utbildningsnämnden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 15(20)
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UNAU § 56

Dnr 2021/000002

Budgetuppföljning 2021 - delårsrapport
Sammanfattning

Vid årets slut väntas alla styrande verksamhetsmål vara helt, eller i hög grad, uppfyllda.
Periodens resultat uppgår till 132,3 mnkr, vilket är +0,8 mnkr bättre än budgeterat.
Förvaltningschefens bedömning är att utbildningsförvaltningens verksamheter kommer att redovisa
ett resultat i balans med budgeten per december 2021. Investeringsbudgeten uppgår till 1,0 mnkr.
Av dessa prognostiseras 1,0 mnkr att används under året.
Sjukfrånvaron uppgår under perioden till 6,9 %. Sjukfrånvaron i utbildningsförvaltningen är vid
samma nivå som samma period 2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande tertialrapport augusti 2022 - Förvaltningschef 2021-09-21
Tertialrapport augusti 2021 Utbildningsnämnden
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden godkänner upprättad tertialrapport per augusti 2021.

Skickas till

Utbildningsnämnden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 16(20)
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UNAU § 57

Dnr 2021/000001

Budget 2022 - flerårsplan, investeringsbudget, internbudget
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. I budgetramen 198,7 mnkr ingår en
effektivisering motsvarande 1,7 mnkr i enlighet med Kommunfullmäktige beslut i mål- och
resursplanen.
Budgetramen för 2022 är 198 688 tkr. Internbudgeten för 2022 är fördelad mellan verksamheterna i
beslutsunderlag Internbudget 2022 Utbildningsnämnden.
Internbudgeten 2022 är fördelad mellan verksamheterna enligt följande:
Nämnd
722 500
Centrala verksamheter
9 241 100
Elevhälsan
1 409 900
Särskolan
5 433 000
Grundskolan
81 123 800
Förskolan
41 093 500
Kulturskolan
1 861 100
Kultur och Fritid
15 198 100
Kommunal vux.utb
7 723 200
Gymnasieskolan
34 881 800
Summa kostnader
Summa intäkter
Nettokostnad

225 844 100
-27 156 100
198 688 000

Konsekvensbeskrivning
Ekonomi

I budgetramen 198,7 mnkr ingår en effektivisering motsvarande 1,7 mnkr i enlighet med
Kommunfullmäktige beslut i mål- och resursplanen.
Regelverk

Förslaget strider inte mot något regelverk.
Organisation och personal

Risk- och konsekvensbeskrivningar har genomförts.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 17(20)
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Forts. UNAU § 57
Hållbar utveckling

Barnchecklista har genomförts.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande internbudget 2022 - Förvaltningschef 2021-09-23
Internbudget 2022 Utbildningsnämnden
Internbudget i sifferupplaga
Risk- och konsekvensbeskrivningar
Barnchecklista
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden antar internbudget 2022.
Protokollsanteckning

Lotta Johansson (S) avvaktar ställningstagande till Utbildningsnämndens sammanträde.
Skickas till

Utbildningsnämnden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 18(20)
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UNAU § 58

Dnr 2021/000091

Behov av extra stöd i samband med kunskapsförlust med anledning av
Covid-19
Sammanfattning

Roland Mattson (M) väcker frågan kring behovet av extra insatser för elever/barn i behov av extra
stöd inom förskola och skola baserat på den eventuella kunskapsförlust som uppstått i samband med
COVID-19.
Yrkande

Roland Mattson (M) förslår att förvaltningschefen får i uppdrag att se över behovet av extra insatser
för elever/barn i behov av extra stöd inom förskola och skola baserat på den eventuella
kunskapsförlust som uppstått i samband med COVID-19 och ökat antal elever och behov inom
särskolan samt att förvaltningschefen skall beskriva åtgärder och extra kostnader för
Utbildningsnämnden på sammanträdet 2021-12-07.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att arbetsutskottet antar
detta.
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över behovet av extra insatser för
elever/barn i behov av extra stöd inom förskola och skola baserat på den eventuella kunskapsförlust
som uppstått i samband med COVID-19 och ökat antal elever och behov inom särskolan samt att
Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att på nämndens sammanträde 2021-12-07
beskriva åtgärder och extra kostnader för detta behov av extra insatser.
Skickas till

Utbildningsnämnden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 19(20)
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UNAU § 59

Dnr 2021/000092

Inrymningsplan
Sammanfattning

Michael Sandberg (L) väcker frågan kring skolornas inrymningsplaner.
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att till sammanträdet 2021-12-07 återkomma
med en redogörelse och nulägesrapport över de olika enheternas inrymningsplaner.
Skickas till

Utbildningsnämnden

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 20(20)

