
 
 

 
Utbildningsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll §§ 32 – 36 | 2022-08-23 

Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, tisdagen den 23 augusti 2022 kl 08:30 – 10:50  
 

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, kvalitetsutvecklare - § 33 
Carl Forsberg, kultursekreterare - § 33 
Staffan Karlander, kultur- & fritidschef - 33 

 
 

Justerare Lotta Johansson 

Justering Protokollet justeras omedelbart. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Lotta Johansson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2022-08-23 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-08-24 – 2022-09-21. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UNAU § 32 Dnr 14747  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande tillägg som 
informationspunkter: 
 

- Personalparkering Smögens skola och förskola 
- Generellt bidrag för nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd 
- Digitalt utbildningsmaterial om barn och ungas psykiska hälsa 

 
och följande tillägg som ärende. 
 

- Arrangerade av nationaldagsfirande 
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UNAU § 33 Dnr 2022/000010  

Information, meddelande och kurser 2022 

Sammanfattning 

A) Kulturlivet 
Kultursekreteraren informerar om vad som händer i kulturlivet och kultur- och fritidschefen 
informerar om läget på kulturskolan inför hösten 2022. 

 
B) Sommarlovsaktiviteter 2022 

Kultur- och fritidschefen informerar om sommarens 39 lovaktiviteter med 259 medverkande 
barn och unga. 
Arbetsutskottet riktar ett stort tack till alla inblandade för ett mycket bra och gediget arbete 
kring aktiviteterna sommaren 2022. 

 
C) Status migration Ukraina 

Förvaltningschefen och kvalitetsutvecklaren informerar om aktuellt läge med anledning av 
situationen i Ukraina och mottagande av flyktingar. 

 
D) Bidrag för nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd 

Kvalitetsutvecklaren informerar om arbetet med folkhälsostrategen kring det generella 
statsbidraget för nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd från Myndigheten för 
familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF). 

 
E) Pedagogisk idé 

Förvaltningschefen informerar om arbetet med pedagogisk idé. 
 

F) Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Förvaltningschefen informerar om det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 
G) Personalparkering Smögens skola och förskola 

Förvaltningschefen informerar om parkeringssituationen för personalen kring Smögens 
skola och förskola. 

 
H) Digitalt utbildningsmaterial om barn och ungas psykiska hälsa 

Ordföranden informerar om ett digitalt utbildningsmaterial om barn och ungas psykiska 
hälsa från Karolinska Institutet som han har fått och vidarebefordrar till förvaltningschefen 
för vidare hantering. 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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UNAU § 34 Dnr 2022/000002  

Budgetuppföljning 2022 - delårsrapport 

Sammanfattning 

Förvaltningschefens bedömning för maj och juni 2022: 
Vid årets slut väntas verksamhetsmålen vara uppfyllda helt eller delvis.  
För helåret prognostiseras ett resultat i nivå med budget, det vill säga ett nollresultat. 
Helårsprognosen för investeringar bedöms hamna i nivå med investeringsbudgeten.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande budgetuppföljning per maj och juni 2022 - förvaltningschef 2022-07-07 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens budgetuppföljning för maj och juni 2022. 
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 35 Dnr 2022/000040  

Uppdrag - Fria bussresor för unga 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade att bifalla Yngve Johanssons (MP) motion om fria bussresor för 
ungdomar. Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till Utbildningsnämnden för att utreda 
möjligheten att nyttja skolskjutsavtalet för att täcka in behovet av resande mellan orterna, alternativt 
införa fritidskort (KF 2022-02-16 § 12).  
 
Skolskjutsavtalet medger inga resor utanför skoltid. 
 
Det finns fyra olika varianter av fritidskort som är giltiga olika tider på dygnet och helgdagar. 
Priserna för fritidskorten varierar mellan 630 kronor och 2 862 kronor per läsår. Det saknas medel 
för införandet av fritidskort i Utbildningsnämndens budget 2022 och 2023. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschefen har fått två uppdrag att utreda fria resor för unga.  
 
Första uppdraget var att utreda möjligheten att nyttja skolskjutsavtalet för att täcka behovet av 
resande mellan orterna. Enligt skolskjutsavtalet är det inte möjligt att nyttja bussresor på annat sätt 
än elevrelaterade resor specificerade i bilaga 1.  
 
Andra uppdraget var att utreda möjligheten att införa fritidskort för unga i kommunen. 
 
Motionären hänvisar resandet till Uddevalla och Trollhättan i sin motion om fria resor. I Västtrafiks 
nya zonindelning innebär det ett resande inom zon C. 
 
Prisbild  Giltighet   Kostnad 
Fritidskort  19.00-22.00   630 kr/elev & läsår 
Fritidskort  14.00-24.00   1 233 kr/elev & läsår 
Fritidskort  14.00-24.00 + helg 00.00-24.00 2 862 kr/elev & läsår 
Fritid jul-sommarlov 00.00-24.00   675 kr/elev & läsår 
 
Antalet elever Sotenäs kommun juni 2022 
13-15 år 246 stycken 
16-20 år 348 stycken 
21-29 år 685 stycken 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi  
Med utgångspunkt att samtliga unga mellan 16-29 år erbjuds ett Fritidskort med giltighetstid 
kl.14:00-24:00 blir det totala kostnaden 1 273 689 kronor per år. 
Det saknas medel för införandet av fritidskort i Utbildningsnämndens budget 2022 och 2023. 
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Forts. UNAU § 35 

Regelverk  
Det finns inget regelverk som styr införandet av fritidskort. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Uppdrag - Fria bussresor för unga - Förvaltningschef 2022-06-08 
Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 12 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) yrkar på återremiss för att komplettera ärendet med kostnaden för 
åldersgruppen årskurs 7 till och med gymnasiet för de fyra olika varianterna. 
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller senare och 
finner att ärendet ska av göras på dagens sammanträde. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen om skolskjutsavtalet och beslutar att inte införa 
fritidskort för unga. 
 

Reservation 

Lotta Johansson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 36 Dnr 2022/000080  

Arrangerande av Nationaldagsfirande 

Sammanfattning 

Lotta Johansson (S) väcker frågan om att förtydliga ansvaret för kommunens nationaldagsfirande. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningschefen att till nämnden 2022-09-06 
återkomma med förtydligande kring ansvaret för att arrangera kommunens nationaldagsfirande. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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