
 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 01 – 13 | 2022-01-25 

Plats och tid Digitalt via Teams, tisdagen den 25 januari 2022 kl 08:30 – 11:55  
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Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande 
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Närvarande 
ersättare 

 
Verena Rodin (M) 
Maria Dahlström (KD) 
Jenny Lundin (C) 
Birgitta Lysell (L) 

 
Ewa Ryberg (V), §§ 1-2 
Bengt Sandberg (MP) 
Cecilia Simonsson (SD) 

 
  

Övriga deltagare 
 
Ulf Blomquist, förvaltningschef 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 
Carl Forsberg, kultursekreterare, § 2 
Eva-Lott Grafman, kvalitetsutvecklare, § 9 
Malin Holm, förvaltningsekonom, § 11 

 
 

Justerare Marianne Olsson 

Justering Protokollet justeras 2022-01-28 kl. 09:00 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Marianne Olsson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens protokoll 2022-01-25 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-01-31 – 2022-02-21. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 
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UN § 1 Dnr 14747  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg som informationspunkter: 
 

- Artikel Bohusläningen 
- Information från kontaktpolitikers studiebesök 

 
och följande tillägg som ärenden: 

- Beskrivning organisation särskilt stöd i grundskolan 
- Nyckeltal verksamhetsmål attraktiv kultur- och fritidskommun 
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UN § 2 Dnr 2022/000010  

Information, meddelande och kurser 2022 

Sammanfattning 

A) Kulturlivet 
Kultursekreteraren informerar om aktuellt kulturliv. 
Ordföranden informerar kring dialogen om Kulturhuset hav och land. 

 
B) Kulturskolan 

Förvaltningschefen informerar om att kulturskolans verksamhet 2021 kommer att 
presenteras i kultur och fritids verksamhetsberättelse som presenteras på 
Utbildningsnämndens sammanträde i april 2022. 

 
C) Covid-19 

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

D) Måltidsprojekt 
Förvaltningschefen informerar om arbetet kring måltidsprojekt. 

 
E) Ny läroplan 

Förvaltningschefen informerar om att rektorerna har startat arbetet inför den nya läroplanen 
som börjar gälla 2022-07-01. Rektorerna bjuds in till nämnden 2022-04-26 för att informera. 

 
F) Gymnasiet och vuxenutbildningen 

Förvaltningschefen informerar om läget på gymnasiet och vuxenutbildningen. 
 

G) Rektorsorganisationen 
Förvaltningschefen informerar om nuvarande rektorsorganisation. 

 
H) Förskolan - rekrytering och avdelningar 

Förvaltningschefen informerar kring rekryteringar och antal avdelningar inom förskolan. 
 

I) Artikel Bohusläningen 
Förvaltningschefen informerar kring artikel i Bohusläningen. 

 
J) Information från kontaktpolitikers studiebesök 

Roland Mattsson (M) och Anders Persson (SD) informerar om sitt studiebesök i egenskap 
som kontaktpolitiker för Kungshamns skola. 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen      
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UN § 3 Dnr 2022/000009  

Ärendebalans 2022 

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 

Protokollsutdrag UNAU 2022-01-11 § 5 
Tjänsteutlåtande Ärendebalans 2022 - Nämndsekreterare 2021-01-03 
Ärendebalans 2022-01-03 
 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisad ärendebalans daterad 2022-01-03.   
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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UN § 4 Dnr 2021/000120  

Arkivbeskrivning Utbildningsnämnden 2021 

Sammanfattning 

Enligt Offentlighets- och Sekretesslagen 4 kap. 2 § ska varje myndighet upprätta en beskrivning 
som ger information om bland annat myndighetens organisation och verksamhet för att underlätta 
sökanden efter allmänna handlingar. Det anges inte i lagen hur ofta den ska revideras men att det 
sker kontinuerligt är underförstått eftersom den ska spegla hur myndighetens organisation ser ut just 
nu. 
 
Utbildningsnämndens senast kända upprättade arkivbeskrivning är daterad 2008-04-29 och behövde 
därför uppdateras. 
 
Arbetet med att revidera Utbildningsnämndens arkivbeskrivning har pågått under senare delen av 
hösten 2021. Revideringen har gjorts av Utbildningsnämndens sekreterare som även är nämndens 
registrator, kommunens systemansvarige för ärendehanteringssystemet Ciceron samt för e-
arkivsystemet iipax. Arbete har skett i samråd med administrativ chef samt chefen för 
Utbildningsförvaltningen   
 

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk 
Enligt Offentlighets- och Sekretesslagen 4 kap. 2 §. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-01-11 § 4 
Tjänsteutlåtande Arkivbeskrivning Utbildningsnämnden 2021 - Nämndsekreterare 2021-12-20 
Arkivbeskrivning Utbildningsnämnden 2021-12-20 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av upprättad arkivbeskrivning daterad 2021-12-20   
 

Skickas till 

Nämndsekreterare 
Förvaltningschef 
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UN § 5 Dnr 2021/000006  

Redovisning av anmälningsärenden 2021 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
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 

2021-12-14 18523 
 

Anmälan 40 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Sotenässkolan 

2021-12-13 18511 
 

Protokollsutdrag KF 2021-12-08 § 131 
- Budget 2023 - 
Planeringsförutsättningar 

Kommunfullmäktige 

2021-12-13 18510 
 

Protokollsutdrag KF 2021-12-08 § 130 
- Investeringsbudget 2022 plan 2023 - 
2025 

Kommunfullmäktige 

2021-12-13 18509 
 

Protokollsutdrag KF 2021-12-08 § 129 
- MRP investeringsbudget 2022 & 
2023 kompletteringar 

Kommunfullmäktige 

2021-12-13 18508 
 

Protokollsutdrag KF 2021-12-08 § 128 
- MRP driftsbudget 2022 & 2023 
kompletteringar 

Kommunfullmäktige 

2021-12-07 18481 
 

Anmälan 39 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Sotenässkolan 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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UN § 6 Dnr 2021/000007  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2021-12-14 18522 

 
Delegationsbeslut Föreningsbidrag omsorg 2020/000014 

2021-12-14 18518 
 

Delegationsbeslut - Lokalt aktivitetsstöd 
våren 2021 

2021/000075 

 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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UN § 7 Dnr 2022/000007  

Redovisning av delegationsbeslut 2022 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Diarienummer 
2022-01-14 18580 

 
Delegationsbeslut läsårstider 2022/2023 2022/000017 

 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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UN § 8 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 
2021-04-01 till och med 2024-03-31. 
 
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. 
 
Utbildningsnämnden uppdrog 2021-10-19 § 74 åt förvaltningschefen att fortlöpande återrapportera 
kring det systematiska arbetsmiljöarbetet till nämnden.   
 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningschefen redogörelse av det systematiska arbetsmiljöarbetet: 
• Arbetstid 

o Översyn av arbetstider pågår inom förskolan. 
• Arbetsmiljö 

o Varje verksamhet ska formulera lokala arbetsmiljömål 
o Varje verksamhet ska presentera en förbättringsplan 2022-03-31. 
o Kartläggning av arbetsmiljön pågår och ska vara ett underlag till förbättringsplanen. 
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Forts. UN § 8 

• Arbetsorganisation 
o Översyn av barnkö och barngruppernas storlek pågår 

• Förvaltningschefen genomför verksamhetsbesök. 
o Syfte: Skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbetsmiljöarbete. 
o Mål: Att vara en attraktiv arbetsplats 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-01-11 § 6 
Tjänsteutlåtande Systematiskt arbetsmiljöarbete - Förvaltningschef 2021-12-21 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens redogörelse av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
   
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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UN § 9 Dnr 2022/000018  

Indikatorer till Målrapportering 2022 

Sammanfattning 

Inför 2022 har Utbildningsnämnden tagit fram nya verksamhetsmål som delvis behöver nya 
nyckeltal för att visa status och utveckling. 
 
Utbildningsnämndens nya verksamhetsmål för 2022 är: 

- 4.1 Utbildningsnämnden skapar goda förutsättningar för att rekrytera, behålla och 
utveckla personal. 

- 5.1 Utbildningsnämnden arbetar för att vara en attraktiv skol- och utbildningskommun 
- 6.1 Utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats 
- 9.1 Utbildningsnämnden arbetar för att vara en attraktiv kultur- och fritidskommun 
- 13.1 Utbildningsnämnden arbetar för ett hållbart samhälle 

 
Förslag på indikatorer/nyckeltal för att kunna mäta måluppfyllelsen: 

- 4.1 Antal VFU-studenter i verksamheten 
- 5.1 Andel personal med lärarlegitimation (förskola, skola, fritidshem) 
- 5.1 Andel vårdnadshavare som uttrycker att de får god information om sitt barns lärande 

och utveckling 
- 6.1 Personalen uttrycker att utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Förslaget om fler nyckeltal i Målrapportering 2022 ger i sig inga ekonomiska konsekvenser.  

Regelverk 
Efterfrågan av lärarlegitimation följer regelverket för behörighet att undervisa i förskola, skola och 
fritidshem.  

Organisation och personal 
Nyckeltalen påverkar i sig inte heller organisation eller personal. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande - Indikatorer till målrapportering - Kvalitetsutvecklare 2022-01-13 
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Forts. UN § 9 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden antar följande kompletterande indikatorer/nyckeltal för att kunna mäta 
måluppfyllelsen 2022: 

- 4.1 Antal VFU-studenter i verksamheten 
- 5.1 Andel personal med lärarlegitimation (förskola, skola, fritidshem) 
- 5.1 Andel vårdnadshavare som uttrycker att de får god information om sitt barns lärande 
- och utveckling 
- 6.1 Personalen uttrycker att utbildningsförvaltningen är en attraktiv arbetsplats 

 

Skickas till 

Kvalitetsutvecklare 
Förvaltningschef 
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UN § 10 Dnr 2021/000002  

Budgetuppföljning 2021 - delårsrapport 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen lämnar en ekonomisk redovisning för varje månad (förutom januari och 
juli) till Utbildningsnämnden. Den ekonomiska redovisningen visar prognos samt intäkts- och 
kostnadsanalys. Vid redovisat underskott ska utbildningsförvaltningen även redogöra för åtgärder 
för att få resultatet i balans per den sista december. 
 
Förvaltningschefens bedömning är att utbildningsförvaltningens verksamheter kommer att redovisa 
ett positiv prognos på + 2,9 mnkr per december 2021. Resultat för perioden visar +3,0 mnkr. 
Bedömningen grundar sig på en total genomgång av både intäkter och kostnader. I bedömningen 
har kostnader för vikarier och sjuklönerna minskat. Förvaltningen har genom omfördelning av 
medel tillfälligt kompenserat förskolans underskott med motsvarande 1 mnkr. Besked om 
ytterligare medel på 0,5 mnkr har inkommit från Migrationsverket och avser antalet nyanlända barn 
under perioden januari till april. 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för Utbildningsnämnden månadsvis. 
Utbildningsförvaltningen kommer att redovisa en positiv prognos på + 2,9 mnkr per december 
2021. 
 
Intäktsanalys 
Lägre intäkter -0,6 mnkr jämfört med samma period 2020 kan förklaras med bland annat minskade 
bidrag från Migrationsverket. Utfall 1,5 mnkr högre än budget beror på att grundskolan och förskola 
har högre intäkter jämfört mot budget. Detta kan förklaras med högre statsbidrag från Skolverket än 
beräknat. Kultur och fritid har ett lägre intäktsutfall på grund av covid-19. Gymnasiet och 
vuxenutbildningen redovisar ett överskott på intäktssidan och kan förklaras med ökat statsbidrag 
från Skolverket. 
 
Kostnadsanalys 
Personalkostnaderna är högre än budget. Detta kan förklaras med att förskolan har högre 
vikariekostnader, som är kopplade till covid-19. Förskolan har även kompenserats för fler antal barn 
i behov av särskilt stöd. Förskolans sjukskrivningstal för perioden januari till november 
ackumulerat på 10,7 procent (målet är 6 procent) och är högre jämfört med samma period 2020. 
Detta har också påverkat De höga talen kan delvis härledas till att personal följer rekommendationer 
och riktlinjer från myndigheter. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-01-11 § 7 
Tjänsteutlåtande Budgetuppföljning 2021 - Förvaltningschef 2021-12-16 
UN Nämndsprognos 2021-11 
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Forts. UN § 10 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner lämnad helårsprognos om + 2,9 mnkr per november 2021. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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UN § 11 Dnr 2021/000001  

Budget 2022 - flerårsplan, investeringsbudget, internbudget 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har reviderat Utbildningsnämndens antagna internbudget utifrån det beslut om 
justerade ramar som fattades av Kommunfullmäktige 2021-12-08 §§ 128-130. 
 
Styrande verksamhetsmål 
Styrande verksamhetsmål och nyckeltalsindikatorer har inte justerats jämfört med tidigare antagen 
internbudget 2022. 
 
Driftsbudget 
Utbildningsnämndens budgetanslag har utökats med +1 500 tkr jämfört med tidigare antagen 
internbudget 2022 och uppgår nu till 200 185,6 tkr. Utökningen ska förstärka förskolan och 
grundskolan med ytterligare kompetenser (förskollärare och lärare) för 2022. 
Resursförstärkningen är en tillfällig åtgärd och ska riktas till barn och elever i behov av särskilt 
stöd. 

Beslutsunderlag 

Förslag internbudget komplettering 2022-01-25 
Protokollsutdrag UNAU 2022-01-11 § 8 
Tjänsteutlåtande Budget 2022 Internbudget - Förvaltningschef 2021-12-22 
Förslag internbudget komplettering 2022-01-10 
Förslag internbudget sifferbilaga 2022-01-10 

Yrkande 

Roland Mattsson (M), Ragnhild Selstam (M), Michael Sandberg (L), Torgny Grahl (C), Lotta 
Johansson (S) och Marianne Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut daterat 
2022-01-25. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) med fleras förslag och finner att nämnden 
antar detta. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden antar reviderad internbudget för 2022 daterat 2022-01-25. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomichef  
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Forts. UN § 11 

Protokollsanteckning 

Lotta Johansson (S) och Marianne Olsson (S) lämnar följande skriftliga protokollsanteckning: 
 
Socialdemokraterna yrkade redan i oktober 2021 när budget 2022 skulle beslutas, att 
utbildningsnämnden skulle begära utökad ram från KS på 1.7 mnkr för att minska barngruppernas 
storlek i förskolan samt tillföra medel till resurser för barn med särskilda behov och psykisk ohälsa. 
Förslaget blev då nedröstat av majoriteten.  
Vi är därför mycket glada att vårt förslag i oktober nu ändå blir verklighet så när som på 200 tkr. 
Gladast är nog personal och familjer inom förskola och grundskola. Bättre sent än aldrig.  
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UN § 12 Dnr 2022/000020  

Beskrivning organisation särskilt stöd i grundskolan 

Sammanfattning 

Marianne Olsson (S) väcker frågan om organisationen av det särskilda stödet i grundskolan. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en beskrivning av den övergripande organisationen av 
det särskilda stödet i grundskolan och återrapportera till nämnden 2022-06-07. 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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UN § 13 Dnr 2022/000022  

Nyckeltal verksamhetsmål attraktiv kultur- och fritidskommun 

Sammanfattning 

Ragnhild Selstam (M) väcker frågan kring de nuvarande nyckeltalen för det styrande 
verksamhetsmålet nummer 9 - Utbildningsnämnden arbetar för att vara en attraktiv kultur- och 
fritidskommun. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Förvaltningschefen får i uppdrag att se över nyckeltalen för det styrande verksamhetsmålet nummer 
9 - Utbildningsnämnden arbetar för att vara en attraktiv kultur- och fritidskommun och återkomma 
till nämnden 2022-04-26. 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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