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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, elevhälsochef §31 
Staffan Karlander, kultur- & fritidschef §§ 32-39 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 

 
 

Justerare Michael Sandberg 

Justering Protokollet justeras 2019-08-28 kl. 08:00 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Michael Sandberg   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2019-08-26 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-08-28 – 2019-09-19. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UNAU § 30   

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen.  
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UNAU § 31 Dnr 2018/000079  

Medicinskt ledningsansvar inom elevhälsan 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden är vårdgivare för elevhälsan och ansvarar för att ledningen av hälso- och 
sjukvården är organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet. För att kunna ha detta ansvar 
får Utbildningsnämnden årligen en uppdatering av Patientsäkerhetsberättelsen. 2018 års 
Patientsäkerhetsberättelse har av olika anledningar blivit sen och redovisas i augusti 2019.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande medicinskt ledningsansvar 2019-06-05 Elevhälsochef 
Patientsäkerhetsberättelse 2018 - reviderad 2019-05 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna reviderad patientsäkerhetsberättelse med datering 2019-
08. 
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
 



 
 

 
Utbildningsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll §§ 30 – 40 | 2019-08-26 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 5(13)
 

 
 

UNAU § 32 Dnr 2019/000095  

Gatunamn Lindalskogen, Väjern 3:2 m.fl. (Akt 1427-P2018-4) 

Sammanfattning 

Ny bebyggelse planeras vid Väjern 3:2 med flera. Miljö- och Byggkontoret behöver därför få ett 
nytt gatunamn. Gatan binds samman med Lindalsskogen. 
I enlighet med gällande rutiner har frågan om namnförslag till den nya vägen ställts till en lokalt 
aktiv förening, i detta fall Väjerns intresseförening Friska vindar. 
Motiveringen till deras föreslagna gatunamn Tjärnskogsvägen: “Dagvattenmagasinet har alltid 
kallats Tjärnskogen, namnet är välkänt och accepterat.” 
Namnförslaget sker med hänvisning till god ortnamnssed 4§ 1 kap Kulturmiljölagen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Gatunamn Lindalskogen - Kultursekreterare 2019-08-19 
Plan- och illustrationskarta Lindalskogen laga kraft 2018-12-11 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att gatan får namnet Tjärnskogsvägen.   
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 33 Dnr 2019/000089  

Sammanträdestider 2020 

Sammanfattning 

Kansliavdelningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2020. Enligt gällande reglemente 
ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för Kommunstyrelsens och 
Kommunfullmäktiges sammanträden. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidsplanen för att 
minska handläggningstiden.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande sammanträdestider 2020 - Nämndsekreterare 
Översikt förslag sammanträdestider UN/UNAU 2020 
Förslag inlämnings- och beredningstider UN/UNAU 2020 - 2019-08-12 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdestider för 2020; 
 
Utbildningsnämnden 
30 januari, 27 februari, 23 april, 4 juni, 17-18 september, 22 oktober, 3 december 
 
Utbildningsnämndens arbetsutskott; 
16 januari, 13 februari, 8 april, 19 maj, 27 augusti, 8 oktober, 19 november   
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 34 Dnr 2019/000023  

Ärendebalans 2019 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har beslutat att kvartalsvis redovisa ej effektuerade beslut (UN 2017-02-09 § 
5). Listan över ärenden med ej effektuerade beslut uppdateras efter varje sammanträde med 
Utbildningsnämndens Arbetsutskott och Utbildningsnämnden. När ett ärende avslutas tas 
ärendet bort från listan. Endast de ärenden som behandlas politiskt är med i ärendebalansen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Ärendebalans 2019-08 - Nämndsekreterare 
Utbildningsförvaltningens ärendebalans 2019-08 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisad ärendebalans från utbildningsförvaltningen daterad 2019-
08.  

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
 



 
 

 
Utbildningsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll §§ 30 – 40 | 2019-08-26 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 8(13)
 

 
 

UNAU § 35 Dnr 2017/000117  

Föreningsaktivitet bland ungdomar  

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade att ta fram en strategi för att öka ungdomarnas 
aktivitet (UNAU 2017-11-09 § 98).  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Föreningsaktivitet bland ungdomar - Kultur- & Fritidschef 2019-08-19 
Protokollsutdrag UNAU 2017-11-09 §98 
Artikel Lysekilsposten oktober 2017 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen och godkänner att strategin inarbetas i Fritids- och 
Idrottspolitiska programmet.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 36 Dnr 2018/000166  

Kulturpolitiskt program 2019-2022 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden gav i uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program för perioden 2019-2022 
(UN 2018-11-29 §103). Då kommunens arbete med kulturplan påverkas av flera instanser såsom 
Västra Götalands regionen och 4-Bodals kulturstrategier, har arbetet inväntat att dessa planer blir 
klara. För att genomföra arbetet med att ta fram ett nytt kulturpolitiskt program behöver tidsplanen 
därför justeras. 
Ett nytt förslag till program presenteras på Utbildningsnämndens sammanträde 17 oktober 2019. 
Förslaget går sedan ut på remiss till de politiska partierna och kommer upp för beslut på 
Utbildningsnämndens sammanträde 5 december 2019. 
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Kulturpolitiskt program - Kultur- & Fritidschef 2019-08-19 
Protokollsutdrag UN 2018-11-29 §103 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen och godkänner den nya tidsplanen.    
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 37 Dnr 2018/000167  

Fritid- och Idrottspolitiskt program 2019-2022 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden gav i uppdrag att ta fram ett Fritids- och Idrottspolitiskt program för perioden 
2019-2022 (UN 2018-11-29 §103). 
I arbetet med att ta fram programmet kommer ett antal möten med föreningslivet att genomföras, i 
samarbete med Västsvenska Idrottsförbundet och SISUS konsulent under hösten 2019. 
För att genomföra arbetet med att besluta om ett nytt Fritids- och Idrottspolitiskt program 
behöver tidsplanen därför justeras. 
Ett nytt förslag till program kommer presenteras på Utbildningsnämndens sammanträde 17 oktober 
2019. Förslaget går sedan ut på remiss till de politiska partierna och kommer upp för beslut på 
Utbildningsnämndens sammanträde 5 december 2019   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Kulturpolitiskt program - Kultur- & Fritidschef 2019-08-19 
Protokollsutdrag UN 2018-11-29 §103 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen och godkänner den nya tidsplanen.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 38 Dnr 2018/000071  

Kulturvårdsprogram 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt 
kulturvårdsprogram (UN § 25 2018-04-12).  
Arbetet med att ta fram kulturvårdsprogram för de mest skyddsvärda kulturminnen sker i 
samarbete med länsstyrelsens kulturminneskonsulenter. Detta arbetet har startats upp och 
flertalet möten och på platsen besök har genomförts och ett underlag till program håller på 
att tas fram inklusive ekonomi. 
Arbetet beräknas vara klart i oktober 2019 och tas upp på Utbildningsnämndens sammanträde i 
december 2019.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Kulturvårdsprogram - Kultur- & Fritidschef 2019-08-19 
Protokollsutdrag UN 2018-04-12 §25 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 39 Dnr 2018/000172  

Medborgarförslag - Cykelpark i Hunnebostrand 

Sammanfattning 

Några elever från Hunnebostrands skola föreslår tillsammans med sin lärare i ett medborgarförslag 
att skapa en cykelpark i Hunnebostrand. I medborgarförslaget föreslås att skapa en cykelpark i 
Folkets Park, Hunnebostrand, med olika hinder, hopp och banor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Medborgarförslag Cykelpark Hunnebostrand - Kultur- & Fritidschef 2019-08-19 
Protokollsutdrag KF 2018-11-22 §165 
Medborgarförslag Cykelpark i Hunnebostrand 2018-10-23 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tackar för medborgarförslaget men avslår förslaget med anledning av att 
föreslagen plats inte ägs av kommunen.  
Utbildningsnämnden föreslår att idén med cykelpark tas upp av Kultur- & Fritidschefen i samtal 
med Kulturhuset Hav och Land, som är markägare av Folketspark i Hunnebostrand. 
   
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
 



 
 

 
Utbildningsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll §§ 30 – 40 | 2019-08-26 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 13(13)
 

 
 

UNAU § 40 Dnr 2019/000026  

Information, meddelande och kurser 2019 

Sammanfattning 

A) Skolskjuts 
Förvaltningschefen informerar om den utvärderingen som har gjorts efter första veckan med nya 
skolskjutsavtalet. 
 
B) Planering utifrån inriktningsdirektiv 
Förvaltningschefen informerar om nuläge vad gäller lokalplanering för den framtida 
skolorganisationen. 
 
C) Frågor från EY inför revisionens grundläggande granskning. 
Förvaltningschefen redovisar de frågor som har inkommit till nämnden inför revisionens 
grundläggande granskning av kommunen och återkommer till nämnden med åsikter. 
 
D) Inbjudan från Familjecentralen Fyrens 10-årskalas. 
Presidiet representerar Utbildningsnämnden vid detta tillfälle.  
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