
 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 14 – 23 | 2022-03-01 

Plats och tid Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn, tisdagen den 1 mars 2022 kl 08:30 – 14:00.  
Ajournering för lunch kl. 12:10 – 13:00 
 

Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande 
Ragnhild Selstam (M) 
Torgny Grahl (C) 
Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande,  
§§ 14-18 
Maria Dahlström (KD) §§ 19-23 
 

Lotta Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Marianne Olsson (S) 
Torbjörn Johansson (SD) 

Närvarande 
ersättare 

 
Verena Rodin (M) 
Maria Dahlström (KD) §§ 14-18 
Ewa Ryberg (V) 
Bengt Sandberg (MP) 

 
 

Övriga deltagare 
 
Ulf Blomquist, förvaltningschef 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 
Carl Forsberg, kultursekreterare, § 15 
Eva-Lott Grafman, kvalitetsutvecklare, §§ 16-17 
 

 
Sandra Andersson, projektledare, § 18 
Göran Säwe, fastighetschef, § 18 

Justerare Marianne Olsson 

Justering Protokollet justeras 2022-03-04 kl. 14:30 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Marianne Olsson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens protokoll 2022-03-01 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-03-07 – 2022-03-29. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UN § 14   

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg som ärende: 
 

- Kulturskolelyft 
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UN § 15 Dnr 2022/000010  

Information, meddelande och kurser 2022 

Sammanfattning 

A) Kulturlivet 
Kultursekreteraren informerar om aktuellt kulturliv. 

 
B) Covid-19 

Förvaltningschefen informerar om aktuellt läge med anledning av COVID-19. 
 

C) Måltidsprojekt 
Förvaltningschefen informerar om arbetet kring måltidsprojektet. 

 
D) Dimensioneringsutredningen gymnasieskolan 

Ordföranden och förvaltningschefen informerar kort om dimensioneringsutredningen 
gällande gymnasieskolan som utförts av Utbildningsdepartementet. 

 
E) Ledningsorganisationen 

Förvaltningschefen informerar om nuvarande ledningsorganisation inom förskola, skola, 
grundsärskola, gymnasiet, vuxenutbildningen samt kultur och fritid. 
Utbildningsnämnden uppmanar förvaltningschefen att ha pågående situation i Ukraina under 
bevakning. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 16 Dnr 2022/000025  

Patientsäkerhetsberättelse Elevhälsan 2021 

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 Utbildningsnämnden ska kunna avgöra att verksamheterna är organiserade och bedrivs 
på ett säkert samt att de tillgodoser hög patientsäkerhet och det är god kvalitet på den vård som 
utförs. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen för 2021 beskriver på vilket sätt elevhälsans medicinska delar arbetat 
och varit organiserat för att vara trygg och säker. Både den medicinska och den psykologiska delen 
har under året varit påverkade av pandemin men inte i den grad att brister i vård och omsorg 
uppstått. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen bygger på en gemensam mall för patientsäkerhetsberättelser framtagen 
av Sveriges Kommuner och Regioner. 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, är inte vård. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Elevhälsans medicinska och psykologiska delar har bedrivits på ett ekonomiskt effektivt sätt. 

Regelverk 
Elevhälsans hälso- och sjukvård drivs utifrån gällande regelverk och verksamhetschefen ansvarar 
för den löpande verksamheten och bevakar att elevhälsans hälso- och sjukvård tillgodoser hög 
patientsäkerhet. 

Organisation och personal 
Då verksamhetschefen inte är medicinskt kunnig ska det utses en medicinskt ledningsansvarig 
sjuksköterska. Nuvarande uppdrag som MLA-sköterska för elevhälsans medicinska del delegerades 
2020-11-25 (UN 2020/108). 

Barnperspektiv 
Barnkonventionen ligger som grund för allt arbete och insatser som görs inom hela elevhälsan. 

Medborgarperspektiv 
Den hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan är till för alla elever och är trygg och säker 
för medborgarna. 
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Jämställdhetsperspektiv 
Den organiserade hälso- och sjukvård som bedrivs inom elevhälsan är jämställd och lika för alla 
elever. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-02-15 § 11 
Tjänsteutlåtande Patientsäkerhetsberättelse 2021 - Verksamhetschef elevhälsans medicinska och 
psykologiska delar 2022-02-03 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 - 2022-02-02 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för 2021 daterad 2022-02-02. 
 

Skickas till 

Verksamhetschef elevhälsans medicinska och psykologiska delar 
Förvaltningschef 
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UN § 17 Dnr 2022/000024  

Behörigheter och legitimationer pedagoger 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden gav 2021-10-19 § 19 förvaltningschefen i uppdrag att återrapportera kring 
behörigheter och legitimationer som förskolans och skolans lärare innehar. 
 
I Skollagen och hos Skolverket finns framskrivet vilken lärarlegitimation som krävs för att få 
undervisa och bedöma elevers kunskaper. 
Förskollärare måste ha förskollärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda. 
Lärare i fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan måste ha 
lärarlegitimation för att bli tillsvidareanställda och få sätta betyg. För att få undervisa krävs oftast 
både legitimation och behörighet. Lärare har olika behörigheter utifrån den utbildning de gått. 
Behörigheterna utgår från årskurs och/eller ämne. 
 
Andel legitimerade lärare höstterminen 2021: 
I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare.  
84% av personalen har behörighet som legitimerade förskollärare (41%) eller utbildade barnskötare 
(43%). 
 
I grundsärskolan och grundskolan har 73% av lärare legitimation och arbetar på det stadium de är 
behöriga i att undervisa. Dessutom har 7% av lärarna lärarlegitimation men inte rätt behörighet. 
 
Fritidshemmen har lägst andel legitimerad personal. 35% av de totalt 15 personer som är anställda i 
fritidshemmen har den utbildning som krävs för legitimation. 
 
I gymnasiet och vuxenutbildning är 75% legitimerade lärare. 
Sotenäs kommun samverkar med flera olika lärarutbildningar runt om i landet och främst med 
Högskolan Väst genom att ta emot studenter i den del av lärarutbildningen som kallas 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Dessutom har kommunen fem studenter med så kallad 
Arbetsintegrerad lärarutbildning där studenten arbetar 50% under hela utbildningstiden. 
 
En ny samverkan med Högskolan Väst startar hösten 2022 i form av att Sotenäs kommun blir 
övningsskoleområde och kommer att utöka antalet studenter både inom förskola och grundskola till 
sex per termin. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
I arbetet med att öka andelen legitimerade lärare har Sotenäs kommun fem studenter som är 
anställda som outbildade lärare under utbildningstiden. Utbildningsförvaltningen står för en 
studielön för dessa studenter motsvarande 10 000 kr per månad utöver lönen för arbetet. Denna 
kostnad täcks till stor del av statsbidrag. 
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Regelverk 
Regelverket med legitimationer och behörigheter utgår från Skollagen 2011:800 13§. 
"Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning 
får bedriva undervisningen." 

Organisation och personal 
Brist på legitimerade lärare kräver att legitimerade och vikarierande lärare samverkar vid 
bedömning av elevernas kunskaper. Endast legitimerade lärare får sätta betyg. Om det saknas 
legitimerade och behöriga lärare i ett ämne får rektor sätta betyg i ämnet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-02-15 § 12 
Tjänsteutlåtande Behörigheter och legitimationer pedagoger - Kvalitetsutvecklare 2022-02-07 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Kvalitetsutvecklare 
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UN § 18 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 var senare 
också med i programförklaringen inför mandatperioden 2019-2022. 
Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna kring kravet på god ekonomisk hushållning, elev- 
och befolkningsprognoser, planerad byggnation och långsiktig hållbarhet, krävs en anpassning av 
skolans framtida organisation. 
 
Förvaltningschefen har i uppdrag att lämna löpande redogörelse för till- och ombyggnationerna på 
Åsenskolan, Sotenässkolan och Kungshamns skola. 
 
Förvaltningschefen har med stöd av drift och projekt genomfört en utredning som omfattar 
Kungshamns skola, Åsenskolan och Sotenässkolan. Utredningen redovisades i Utbildningsnämnden 
2021-12-07 § 94. 
 
Förvaltningschefen redogör för kalkyler och tidsplaner för Åsenskolan, Kungshamns skola 
och Sotenässkolan. 

Konsekvensbeskrivning 

Redogörelsen följer Inriktningsdirektivet för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation. 

Ekonomi 
Kommunfullmäktige KF§129 2021-12-08 (dnr 2021/1) har antagit investeringsbudget om 45 mnkr 
för skolfastigheter inom utbildningsförvaltningens verksamheter. 

Hållbar utveckling 
Redogörelsen följer Inriktningsdirektivet för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-02-15 § 14 
Tjänsteutlåtande Inriktningsdirektiv skolorganisation Sotenässkolan, Åsenskolan och Kungshamns 
skola - Förvaltningschef 2022-02-01 
Sammanfattning kalkyler och tidsplaner Sotenässkolan, Åsenskolan och Kungshamns skola 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att det parallellt med projektering för Kungshamns skola och 
Åsenskolan, även tas fram ett beslutsunderlag för Sotenässkolan som innefattar om-, ny- eller 
tillbyggnad. 
 
Lotta Johansson (S) och Marianne Olsson (S) yrkar som tillägg att innan beslut tas av 
ombyggnationen av skolfastigheterna i Kungshamn skall en kostnadsberäkning göras av den totala  
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kostnaden jämfört med kostnaden av en nybyggnation av en skola i södra delen. Även 
driftkostnaden av respektive projekt skall ingå. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) och finner att nämnden antar detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) och Marianne Olssons (S) tilläggsförslag 
och finner att nämnden avslår detta. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att det parallellt med projektering för Kungshamns skola och 
Åsenskolan, även tas fram ett beslutsunderlag för Sotenässkolan som innefattar om-, ny- eller 
tillbyggnad. 
 

Protokollsanteckning 

Ewa Ryberg (V) inkommer med följande protokollsanteckning: 
Vänsterpartiet vill poängtera att, i det här läget när ombyggnationerna av skolfastigheterna i 
Kungshamn skall beslutas, man först måste göra en jämförelse mot kostnaderna för nybyggnation 
av en skola. Det måste finnas en rimlig chans att väga för- och nackdelar mot varandra. 
 
 
Bengt Sandberg (MP) inkommer med följande protokollsanteckning: 
Protokollsanteckning angående Sotenäs kommuns framtida skolorganisation 
Då Kungshamns skola åter tas till heder, blir förutsättningarna annorlunda för Sotenässkolan 
Då befintliga byggnaders status är ovissa och lokaliteterna inte är anpassade till dagens behov 
Vill vi ha en seriös utredning där kostnaden för en ny högstadieskola tas fram 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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UN § 19 Dnr 2022/000003  

Bokslut 2021 - årsredovisning, behandling av resultat 

Sammanfattning 

Bokslutet avser Utbildningsnämndens ekonomiska resultat samt styrande verksamhetsmål med 
korta kommentarer om måluppfyllelse för 2021. 
 
Årets resultat uppgick till 198,5 mnkr, vilket var 1,1 mnkr bättre än budget. 
Utbildningsnämndens verksamheter redovisade tillsammans ett överskott på 1,1 mnkr. 
 
Årets resultat påverkades av ökade intäkter för verksamheterna i form av ökade statsbidrag från 
Skolverket och bidrag för ökade sjuklönekostnader. Årets resultat påverkades även av ökade 
personalkostnader för verksamheterna och som kan härledas till covid-19. 
 
Årets investeringar uppgick till 1,1 mnkr varav de största investeringarna avsåg inventarier till 
lärosalar. 
 
För inköp av konst i offentlig miljö har inga medel använts utan det återstod 0,4 mnkr. Detta 
berodde på att utsmyckningen av Smögenparken inte var slutförd 2021 utan fortlöper och avses 
färdigställas 2022. Utbildningsnämnden önskar därför en resultatöverföring av investeringsmedel 
för projektet Konst i offentlig miljö från 2021 till 2022. 
 
Grundskolans årskurs nio uppvisade goda studieresultat och uppnådde 240 meritpoäng. Det var vid 
vårterminens slut det bästa resultatet sedan 2014 för Sotenäs kommun. Det var ett bra resultat 
jämfört med riksgenomsnittet. I årskurs nio hade 93 procent av eleverna behörighet till gymnasiet 
vilket var högre än målsättningen (90 procent). 
 
Vid den årliga enkätundersökningen våren 2021 svarade elever och vårdnadshavare att de upplevde 
stor trygghet i förvaltningens alla verksamheter. 
 
Utbildningsförvaltningen redovisade 6,8 procent sjukfrånvaro för 2021 och uppnådde inte målet 6,0 
procent. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-02-15 § 15 
Tjänsteutlåtande Bokslut 2021 - Förvaltningschef 2022-02-02 
Bokslutsrapport Utbildningsnämnden 2021 - 2022-02-03 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner bokslutet 2021 daterad 2022-02-03 och tackar förvaltningen för ett 
väl genomfört arbete under 2021. 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomichef 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 14 – 23 | 2022-03-01 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 12(16)
 

 
 

UN § 20 Dnr 2022/000026  

Samverkansavtal - Naturbruksutbildningar Västra Götalandsregionen 
(VGR) 

Sammanfattning 

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på 
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. 
Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket 
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum. 
Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga för 
arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och 
sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart samhälle 
och är viktiga för hela Västra Götaland. 
 
Det nya samverkansavtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång 
till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet gäller från och med 2023-01-
01 till och med 2026-12-31. 
 
Sotenäs kommun ska genom förvaltningschefen inkomma med remissvar senast 2022-03-18. 
Förvaltningschefen anser att Sotenäs kommun ska ingå i ett nytt samverkansavtal om 
naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. I 
remissvaret föreslår förvaltningschefen att avsnittet 2.1 Gymnasieskola och gymnasiesärskola ska 
förtydligas. 

Beskrivning av ärendet 

Det nya samverkansavtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång 
till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris. Samverkansavtalet avser 
utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå anordnas utbildningar inom 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning. På eftergymnasial nivå anordnar 
regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom naturbruksområdet, men dessa regleras inte 
genom detta avtal. 
 
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, 
Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till olika yrkesutgångar. 
Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog, Mark och Djur inom 
gymnasiesärskolan. Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett 
nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och Yrkesintroduktion 
(IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev. 
 
Förvaltningschefen anser att Sotenäs kommun ska ingå i ett nytt samverkansavtal om 
naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 
Avsnittet 2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som hanterar kommunernas finansiering 
behöver ändå tydliggöras ytterligare. 
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Konsekvensbeskrivning 

Förslaget innebär att kommunens elever har möjligheter söka till moderna naturbruksutbildningar 
med hög kvalité till självkostnadspris. 

Ekonomi 
Samverkansavtalet reglerar interkommunala ersättningar (IKE)till utbildningsanordnare inom 
naturbruksutbildningar. IKE bygger på självkostnadsprincipen. 

Regelverk 
Samverkansavtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), 
gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även 
andra regelverk gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas 
regi. 

Organisation och personal 
Förslaget påverkar inte utbildningsförvaltningens organisation eller personal. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-02-15 § 14 
Tjänsteutlåtande Remissvar Samverkansavtal Naturbruksutbildning - Förvaltningschefen 2022-02-
01 
Remiss - Samverkansavtal Naturbruksutbildning Västra Götalandsregionen 2022-01-18 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig positiva till Sotenäs kommun ska ingå i ett nytt samverkansavtal om 
naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland och 
uppdrar åt förvaltningschefen att det i remissvaret ska framgå att avsnittet 2.1 Gymnasieskola och 
gymnasiesärskola, som hanterar kommunernas finansiering, ska förtydligas. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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UN § 21 Dnr 2022/000006  

Redovisning av anmälningsärenden 2022 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-02-15 18681 

 
Anmälan 03 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Sotenässkolan 

2022-02-14 18667 
 

Kallelse årsstämma Hela Människan i 
Sotenäs med Linus och Lina 2022-03-
23 

Hela människan i Sotenäs 

2022-02-14 18666 
 

Anmälan 02 - Angående upprepad 
eller längre frånvaro 2022 

Rektor Hunnebostrands skola 

2022-02-08 18657 
 

Regional överenskommelse om 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet inom Västra 
Götalandsregionen 

Västra Götalandsregionen 

2022-02-03 18649 
 

Beslut om förstärkning av statligt stöd 
2022  skolmiljarden  

Skolmiljarden 

2021-12-22 18552 
 

Anmälan 41 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Hunnebostrands skola 

2021-12-16 18547 
 

Avtal skolbad 2022-01-01 -- 2024-12-
31 - Sotenäs RehabCenter AB 

Sotenäs Rehabcenter 
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UN § 22 Dnr 2022/000007  

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-02-18 18664 

 
Delegationsbeslut- Fördelning 
anläggningsstöd 2022 

2021/000099 
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 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 16(16)
 

 
 

UN § 23 Dnr 2022/000041  

Kulturskolelyft 

Sammanfattning 

Ragnhild Selstam (M) väcker frågan kring kulturskolelyft. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna att göra ett 
kulturskolelyft samt att utreda möjligheterna att ansöka om bidrag från Västra Götalandsregionen 
för detta. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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