
 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 90 – 104 | 2020-12-03 

Plats och tid Digitalt via Teams samt i lokal Tryggö, kommunhuset torsdagen den 3 december 2020 kl. 08:30 – 12.45 
Mötet ajournerades kl. 10:15 – 10:35 
 

Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande 
Ragnhild Selstam (M) - digitalt 
Torgny Grahl (C) - digitalt 
Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande 

Lotta Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Patrik Henriksson (S) §§ 90-95, §§ 97-104 - digitalt 
Ewa Ryberg (V) § 96 - digitalt 
Anders Persson (SD) - digitalt 

Närvarande 
ersättare 

 
Verena Rodin (M) - digitalt 
Maria Dahlström (KD) - digitalt 
Birgitta Lysell (L) - digitalt 
Ewa Ryberg (V) §§ 90-95, §§ 97-104 - digitalt 

 
 

Övriga deltagare 
 
Ulf Blomquist, Förvaltningschef 
Ulrica Constin, Nämndsekreterare – ej digitalt 
Carl Forsberg, Kultursekreterare §§ 91-92 
Daniel Nordström, Rektor § 91 

 
Staffan Karlander, Kultur- och fritidschef §§ 93-98 
Eva-Lott Grafman, Kvalitetsutvecklare § 91 
Malin Holm, Ekonom § 101 

Justerare Lotta Johansson 

Justering Protokollet justeras 2020-12-04 kl. 14:00 i lokal Långö i kommunhuset. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Lotta Johansson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämnden protokoll 2020-12-03 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-12-07 – 2020-12-29. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UN § 90   

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg som information: 
 

- Eventuella organisationsförändringar inom förskolorna i södra delen 
- Hur många barn som väntar på plats i hela kommunen? Finns det några barn som riskerar att 

inte få plats på någon förskola inom 4 månader? Finns det risk för vite? 
- COVID-situationen på förskolorna i kommunen 
- Elevråd/skolråd 
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UN § 91 Dnr 2020/000008  

Information, meddelande och kurser 2020 

Sammanfattning 

A) Gymnasiet och Komvux 
Rektor för gymnasieskolan och Komvux informerar om aktuellt läge. 
 

B) Skolinspektionens regelbundna granskning av huvudmannen 2019 
Kvalitetsutvecklaren redovisar för Skolinspektionens uppföljningsbeslut avseende den 
regelbundna grundläggande granskningen av huvudmannen 2019. 
 

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

D) Åtgärder med anledning av COVID-19 och COVID-situationen på grund- och förskolorna i 
kommunen. 
Förvaltningschefen informerar om de åtgärder som är gjorda med anledning av COVID-19 
samt aktuellt läge. 
 

E) Uppföljning av lärarstudenter 
Förvaltningschefen redogör för arbetet kring uppföljning av lärarstudenter med rötter i Sotenäs 
men som inte gör sin praktik i kommunen, inför en eventuell framtida anställning. 
 

F) Eventuella organisationsförändringar inom förskolorna i södra delen 
Förvaltningschefen redogör för eventuella kommande organisationsförändringar. 
 

G) Hur många barn som väntar på plats i hela kommunen? Finns det några barn som riskerar att 
inte få plats på någon förskola inom 4 månader? Finns det risk för vite? 
Förvaltningschefen redogör för aktuell kösituation och uppger att de barn som står i kö kommer 
att få plats inom föreskriven tid. 
 

H) Elevråd/skolråd 
Förvaltningschefen informerar att elevråd/skolråd hanteras lite olika på kommunens enheter 
och att detta är en del i SKA-arbetet. 
 

I) Kulturlivet 
Kultursekreteraren uppdaterar om läget i kulturlivet. 
 

J) Cykelled Nordens Ark 
Kultursekreteraren informerar om status kring ansökan om cykelled Nordens Ark.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UN § 92 Dnr 2020/000102  

Hantering av Claes Hakes skulptur Hållö 

Sammanfattning 

Folketshusföreningen Hav och Land arrangerade under flera år skulpturutställningen Udden 
skulptur. Föreningen har inte reserverat medel för återfrakt av de skulpturer som de tagit dit. 
Föreningen har redan tagit stort ansvar för ökade kostnader i samband med arrangerandet av 
utställningen och har nu vänt sig till kommunen för att få hjälp att återbörda en av de största 
skulpturerna, Hållö av Claes Hake. 

Beskrivning av ärendet 

Under årens lopp har över 100 skulpturer visats på Udden, flera av dem utförda av internationella 
konstnärer. 
2016-2018 fick Folketshusföreningen Hav och Land i uppdrag av Sotenäs kommun att utreda och 
föreslå en långsiktig finansiering för Udden skulptur. Uppdraget betalades med 300 000 kr per år. 
Tyvärr misslyckades uppdraget och föreningen ville inte fortsätta arrangera utställningen. Samtidigt 
upptäcktes att utställningarna över de år som gått dragits med stora underskott som föreningens 
styrelse inte varit medvetna om. 
Folketshusföreningen Hav och Land har därefter tagit ett stort ekonomiskt ansvar och bland annat 
sålt en del av sin fastighet för att kunna finansiera kostnader som uppkommit i samband med 
utställningen. 
 
På Udden står idag åtta skulpturer som kommit dit under perioden 2014-2018. För samtliga utom en 
saknas avtal med Folketshusföreningen Hav och Land som reglerar ansvar, frakt och försäkring. 
Den enda konstnären som har ett avtal med Folketshusföreningen Hav och Land är Claes Hake. Han 
vill nu i enlighet med avtalet få sin skulptur hemskickad. Enligt avtalet ska Folketshusföreningen 
Hav och Land stå för denna kostnad. Kostnaden beräknas till 100 000 – 150 000 kr efter 
uppskattning från Bohusfrakt och Nordic Crane. 
Claes Hake har även erbjudit sig att sälja skulpturen till Sotenäs kommun för 600 000 kr och dela 
upp köpet på tre år. Ärendet har varit uppe i Rådet för offentlig konst och miljö men har där 
avslagits. 
 
Utbildningsförvaltningen anser att det finns skäl för Sotenäs kommun att stå för kostnaden för 
återfrakten av skulpturen Hållö. Å ena sidan har Folketshusföreningen Hav och Land redan lidit stor 
skada av den dåligt hanterade ekonomin och administrationen kring utställningen, och å andra sidan 
har föreningen bidragit till att vi idag har en högt profilerad skulpturutställning inom kommunen. 
 
Udden skulptur arrangeras från 2019 och framåt av Konstnärernas Kollektivverkstad Bohuslän 
(KKV Bohuslän). Alla skulpturer som kommit dit från och med 2019 har nu avtal som reglerar 
förhållandet mellan KKV Bohuslän och konstnären. Medel reserveras i varje utställning för 
återfrakt av skulpturerna. 
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Forts. UN § 92 

Konsekvensbeskrivning 

Genom att Sotenäs kommun tar ansvar för återfrakten av Claes Hakes skulptur Hållö kan 
kommunen och kulturhuset gå vidare med sin fortsatta relation. Beslutet innebär att 
Folketshusföreningen Hav och Land inte kan göra anspråk på ytterligare stöd för kostnader 
relaterade till Udden skulptur. 

Ekonomi 
Kostnaden för återfrakten beräknas till 100 000 - 150 000 kr. 

Organisation och personal 
Återfrakten kan lösas inom befintlig organisation. 

Medborgarperspektiv 
Udden skulptur är och har varit en uppskattad skulpturutställning. Folketshusföreningen Hav och 
Land har redan fått stora extra kostnader för att ha arrangerat utställningen. Det kan anses relevant 
ur ett medborgarperspektiv att kommunen hjälper föreningen att komma ur sitt tidigare åtagande 
och därigenom bevarar utställningens status.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-19 § 64 
Tjänsteutlåtanden Hantering av skulptur Hållö - Kultursekreteraren 2020-11-11 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) yrkar bifall till Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) förslag och finner att Utbildningsnämnden 
antar detta.  

Utbildningsnämndens förslag 

Utbildningsnämnden föreslår att kostnaderna för återfrakt av Claes Hakes skulptur Hållö belastar 
Kommunstyrelsens konto. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden meddelar Folketshusföreningen Hav och Land att ytterligare anspråk på stöd 
för kostnader relaterade till Udden skulptur kommer att avslås.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kultursekreteraren 
Ekonomichefen för kännedom 
Folketshusföreningen Hav och Land 
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UN § 93 Dnr 2020/000107  

Uppdragsbeskrivning kulturföreningar - Kulturhuset Hav och Land 
2021-2024 

Sammanfattning 

Förvaltningschef informerar kring utkast av uppdragsbeskrivning för Folketshusföreningen Hav och 
Land.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att skriva fram förslag avseende 
uppdragsbeskrivning för Kulturhuset Hav och Land. 
 
Utbildningsnämnden beslutar att ha ett extra sammanträde 2020-12-14 för att ta beslut på 
uppdragsbeskrivningen och att det i kallelsen till sammanträdet, utöver förslag på 
uppdragsbeskrivning och tjänsteutlåtande, ska följande handlingar bifogas;  

- Tidigare ramavtal Kulturhuset 
- Reglemente kulturstöd 
- Ekonomisk redovisning kring Kulturhuset från tidigare år.  

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 94 Dnr 2020/000085  

Stöd till föreningar med anledning av COVID-19 

Sammanfattning 

Föreningslivet i Sotenäs kommun har drabbats på olika sätt av COVID-19. Kultur och fritid har via 
dialog med kommunens föreningar stämt av behovet av stöd. Pandemin har påverkat föreningslivet 
på olika sätt, allt från att verksamheter har ställts in till ökade kostnader för att kunna genomföra 
aktiviteterna. 
Ett förslag är att ett tillfälligt bidrag skall vara sökbart för föreningslivet i Sotenäs kommun för att 
förhindra föreningar att gå i konkurs eller lägga ner verksamheter på grund av ekonomiska 
konsekvenser på grund av COVID -19. 
 
Kultur och fritid har under pågående pandemi via dialog följt upp kommunens föreningar, för att få 
en bild av den påverkan och konsekvenser detta haft på verksamheten. 
Några föreningar har inkommit med önskemål om ekonomiskt stöd för att föreningarna skall kunna 
fortsätta att bedriva verksamhet. 
Idrottsföreningar knutna till Riksidrottsförbundet har i två omgångar kunnat söka ”Krisstöd” via 
förbundet. 
Förvaltningen ser att det behövs ett temporärt stöd i form av ett sökbart bidrag. Syftet med bidraget 
är att förhindra ett en förening går i konkurs eller tvingas lägga ner hela eller delar av sin 
verksamhet på grund av konsekvenser av COVID -19. 
Principer för fördelning av bidraget redovisas i särskilt framtagna riktlinjer. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
En bidragsram på 200 000 kr skulle motsvara behovet för fördelningen. 
Finansieringen av det tillfälliga bidraget kan ej täckas av kultur och fritids budgetram utan 
Utbildningsnämnden bör ansöka om en ramökning av kommunstyrelsen. 

Regelverk 
Det finns idag inget regelverk för denna typ av bidrag, så i underlaget till beslut finns framtagna 
förslag till riktlinjer för fördelning och prioritering av det tillfälliga bidraget. 

Barnperspektiv 
Föreningarnas möjligheter att erbjuda verksamhet för barn och ungdomar är en viktig del i att öka 
målgruppens möjligheter till kreativa och rörelseaktiviteter.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-19 § 65 
Tjänsteutlåtande Stöd till föreningar Covid-19 - Kultur- och fritidschef 2020-11-11 
Förslag Riktlinjer gällande tillfälligt bidrag till föreningslivet med anledning av COVID-19 - 2020-
11-11 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) yrkar bifall till Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag.  
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Forts. UN 94 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att; 
- införa ett sökbart tillfälligt bidrag till föreningslivet i Sotenäs kommun med anledning av 

COVID-19. 
- godkänna föreslagna riktlinjer för fördelning och prioritering för det tillfälliga bidraget 
- ansöka om att finansiering av det tillfälliga bidraget ska ske genom en ramökning från 

kommunstyrelsens ofördelade medel.  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kultur- och Fritidschefen 
Ekonomichefen för kännedom 
Kommunstyrelsen 
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UN § 95 Dnr 2020/000094  

Kulturpris 2020 

Sammanfattning 

Sotenäs Kulturpris utdelas årligen till person eller ideell förening som är eller varit verksam för 
kommunens kulturliv och delas ut på grundval av förslag. Förslag till pristagare kan inges av 
person, organisation, institution eller Utbildningsnämnden och dess ledamöter. 
Nomineringstiden har annonserats via kommunens hemsida och sociala medier. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Priset utgörs av en check på 10 000kr och ett diplom.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-19 § 66 
Tjänsteutlåtande Kulturpris - Kultur- och Fritidschef 2020-11-10 
2020-års nomineringar 
Pristagare genom tiderna 
Reglementet för Sotenäs Kulturpris 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden utser Tossene Byalag till vinnare av Kulturpriset 2020 med motiveringen: Ett 
gäng engagerade personer som jobbar helt ideellt och verkar för kultur i det lilla formatet på 
landsbygden. 
 
Utbildningsnämnden beslutar att årets prisceremoni ska anpassas efter rådande situation och inte 
ske på Kommunfullmäktiges sammanträde.  

Skickas till 

Kultur- och fritidschef 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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UN § 96 Dnr 2020/000095  

Idrotts- och fritidspris 2020 

Sammanfattning 

Sotenäs Idrotts-och Fritidspris delas årligen ut till person eller grupp av personer, som visat 
framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrotts- och fritidsverksamhet, som 
aktiv eller ledare.  
 
Sotenäs Idrotts-och fritidspris utdelas på grundval av förslag. Förslag till pristagare kan inges 
av person, organisation, institution eller Utbildningsnämnden och dess ledamöter. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Priset utgörs av en check på 10 000 kr och ett diplom.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-19 § 67 
Tjänsteutlåtande Idrotts- och Fritidspris - Kultur- och Fritidschef 2020-11-10 
2020-års nomineringar 
Reglemente för Sotenäs Idrotts-/fritidspris. 
Översikt pristagare genom tiderna 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden utser Kungshamns IF till vinnare av Idrotts- och fritidspris 2020 med 
motiveringen:  
För sin satsning på nya lokaler som kommer göra stor samhällsnytta under många år framåt. 
 
Utbildningsnämnden beslutar att årets prisceremoni ska anpassas efter rådande situation och inte 
ske på Kommunfullmäktiges sammanträde.  
 

Skickas till 

Kultur- och fritidschef 
Kommunfullmäktige för kännedom 
 

Jäv 

Patrik Henriksson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
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UN § 97 Dnr 2020/000104  

Revidering reglemente Kulturpris 

Sammanfattning 

Dialog har förts kring nu gällande reglemente, daterat 1983-12-15, för kulturpriset vad gäller bland 
annat nomineringsförfarandet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-19 § 68 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att revidera reglementet för kulturpriset och 
att återkomma med förslag till sammanträdet 2021-03-02.  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 98 Dnr 2020/000105  

Revidering reglemente Idrotts- och fritidspris 

Sammanfattning 

Dialog har förts kring nu gällande reglemente, daterat 2009-05-28, för Idrotts- och Fritidspris vad 
gäller bland annat nomineringsförfarandet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-19 § 69 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att revidera reglementet för idrotts- och 
fritidspriset och att återkomma med förslag till sammanträdet 2021-03-02.  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 99 Dnr 2020/000096  

Revisionens grundläggande granskning 2020 

Sammanfattning 

Varje år genomför Ernst & Young en grundläggande granskning av Utbildningsnämndens 
verksamhet utifrån Kommunfullmäktiges intentioner och målstyrningsdokument. I år har Ernst & 
Young sänt ut ett antal frågor till kommunen att besvara inför dialogmötena. 
 
Revisionens skriftliga frågor ligger till grund för revisionens grundläggande granskning. 
Följande områden har utbildningsförvaltningen hanterat: 
 

- Utbildningsförvaltningen har beskrivit hur Utbildningsnämnden har säkerställt att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt. 
 

- Utbildningsförvaltningen har beskrivit hur Utbildningsnämnden har säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll, enligt kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell. 
 

- Utbildningsförvaltningen har beskrivit hur Utbildningsnämnden säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering, det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell. 
 

- Utbildningsförvaltningen har beskrivit kvaliteten i protokollen och beslutsunderlagen. 
 

- Utbildningsförvaltningen har beskrivit arbetet med en förändring i skolorganisationen samt 
statusen i projektet Skolverkets riktade insatser. 
 

- Utbildningsförvaltningen har beskrivit arbetet med att säkerställa kompetensförsörjningen i 
förvaltningen. 
 

- Utbildningsförvaltningen har beskrivit arbetet med att säkerställa efterlevnaden av 
barnkonventionen samt arbetet med att möta behovet inom näringslivet. 

Konsekvensbeskrivning 

Förslaget får inga negativa konsekvenser för ekonomin, regelverket, organisation och personal, 
barnperspektivet, medborgarperspektivet eller jämställdhetsperspektivet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-19 § 71 
Tjänsteutlåtande Revisionens grundläggande granskning 2020 - Förvaltningschef 2020-11-09 
Frågor och svar till revisionens grundläggande granskning 2020-09-24 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) och Lotta Johansson (S) yrkar bifall till Utbildningsförvaltningens 
arbetsutskotts förslag.  
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Forts. UN §99 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens svar på revisionens skriftliga frågor som 
ligger till grund för revisionens granskning.   
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Ekonomichefen för kännedom 
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UN § 100 Dnr 2020/000037  

Ärendebalans 2020 

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 - Nämndsekreterare 2020-11-26 
Ärendebalans 2020-12 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisad ärendebalans 2020-12.   
 

Skickas till 

Nämndsekretaren 
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UN § 101 Dnr 2020/000002  

Budgetuppföljning, delårsrapport 2020 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens budgetuppföljning för oktober 2020 uppvisar en positiv helårsprognos på + 
3,6 mnkr. Överskottet kan främst härledas till högre statsbidrag från Skolverket än förväntat. 
Överskottet kan också förklaras med minskade kostnader för gymnasiets interkommunala 
ersättningar (IKE), det vill säga ett sänkt grundbelopp för gymnasieelever. Det är viktigt att vi 
alltjämt arbetar för att hålla personalkostnaderna enligt budget. Detta för att möta 
anpassningskraven 2021. 
 
Periodens resultat uppgår till 160,9 mnkr, vilket är 8,4 mnkr bättre än budget. Det tillkommer dock 
ökade personalkostnader under hösten för särskolan, väntade interkommunala kostnader för 
gymnasiet, väntade kostnader för skolskjuts, it och kapitalkostnader. Riktade bidrag för kultur och 
fritid ska flyttas över till 2021 samt att riktade bidrag för förskoleverksamhet flyttas över till 2021. 
Sammantaget så är därför bedömningen att verksamheterna tillsammans redovisar ett överskott på + 
3,6 mnkr per december 2020. Just nu är alltså prognosen per helår 3,6 mnkr. Jämfört med samma 
period 2019 så har resultatet för perioden utvecklats positivt. 
 
Förutom några variationer i enskilda verksamheter, så är bedömningen att intäkterna kommer att 
vara något högre än budgeten vid årets slut. Verksamheterna har också bra kontroll på 
personalkostnaderna samt vidtagit/vidtar lämpliga åtgärder för att genomföra planerade 
anpassningar. Överskottet vid årets slut kan också härledas till minskade kostnader för 
interkommunal ersättning (IKE), det vill säga ett sänkt grundbelopp för gymnasieelever. 
Förändringen av kostnaderna är positivt för resultatet. 

Konsekvensbeskrivning 

Budgetuppföljningen ger inga negativa konsekvenser för ekonomin, regelverket, organisation och 
personal, barnperspektivet, medborgarperspektivet eller jämställdhetsperspektivet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-19 § 72 
Tjänsteutlåtande Budgetuppföljning oktober 2020 - Förvaltningschefen 2020-11-11 
UN prognos 2020-10 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens budgetuppföljning per oktober 2020.  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 102 Dnr 2020/000018  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

 
Datum Dokid Beskrivning  Nummer 
2020-11-25 17490 

 
Delegering av medicinskt ledningsansvar 
MLA 

2020/000108 

2020-11-11 17459 
 

Delegationsbeslut om justering inom 
Utbildningsnämndens befintliga budgetram 
2020 

2019/000001 

  

Beslutsunderlag 

Lista delegationsbeslut 2020-12 
 

Utbildningsnämndens beslut 

 Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.  
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UN § 103 Dnr 2020/000017  

Redovisning av anmälningsärenden 2020 

Sammanfattning 

Anmälningsärenden redovisas för Utbildningsnämnden. 
 
52. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande 

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

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

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

behandling. (Rektor Sotenässkolan, UN 2020/19)   
56. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-11-25 § 217 - Internbudget 2021 
57. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-11-25 § 222 - Kommunens Kvalitet i Korthet 2019 
58. Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-11-25 § 224 - Återrapport Intern kontroll 2020 
59. Protokoll Utbildningsförvaltningen Samverkansgrupp 2020-11-24 
60. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-11-26 § 118 - Revidering Budget MRP 2021 
61. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-11-26 § 119 - Budgetuppföljning delårsrapport 

2020 

Beslutsunderlag 

Lista anmälningsärenden 2020-12 
E-postutskick av anmälningsärenden 56-61 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden.   
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UN § 104 Dnr 2020/000111  

Matprojekt 2021 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerar kort om ett matprojekt.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att till sammanträdet 2021-01-26 återkomma 
med en uppdatering av arbetet.  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 90 – 104 | 2020-12-03 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 21(21)
 

 
 

TACK! 

Utbildningsnämnden tackar förvaltningschefen och samtliga medarbetare för det hårda arbetet som 
gjorts under 2020 och önska alla en god jul och ett gott nytt år. 
 
Ordföranden riktar ett stort tack för ett gott samarbete under 2020 till nämndens samtliga ledamöter. 
 
2:e vice ordföranden riktar ett stort tack för samarbete och vilja till att hjälpas åt. 
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