
 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 44 – 50 | 2022-09-06 

Plats och tid Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn, tisdagen den 6 september 2022 kl 08:30 – 11:15 
 

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

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

Närvarande 
ersättare 

 
Verena Rodin (M) 
Jenny Lundin (C) 
Ewa Ryberg (V) 
Bengt Sandberg (MP) 

 
 

Övriga deltagare 
 
Ulf Blomquist, förvaltningschef 
Carl Forsberg, kultursekreterare, §§ 44-46 
Staffan Karlander, kultur- & fritidschef, §§ 44-46 
Eva-Lott Grafman, kvalitetsutvecklare, §§ 44-46 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 
 

 
 

Justerare Marianne Olsson 

Justering Protokollet justeras 2022-09-13 kl. 11:00 i kommunhuset lokal Långö. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Marianne Olsson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämnden protokoll 2022-09-06 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-09-14 – 2022-10-05. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UN § 44   

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg som informationspunkter: 
 

- Sommaröppen förskola 
- Status för rekrytering av personal 
- Status komvux och gymnasiet 
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UN § 45 Dnr 2022/000080  

Arrangerande av Nationaldagsfirande 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrog åt förvaltningschefen att till nämnden 2022-09-06 
återkomma med förtydligande kring ansvaret för att arrangera kommunens nationaldagsfirande. 
Förslaget är att kultursekreteraren ges i uppdrag att planera för firandet av Sveriges nationaldag. 
 
Utbildningsnämnden ansvarar för att arrangera Sveriges nationaldag varje år. 
Arrangemanget har sin grund i det ideella föreningslivet tillsammans med Sotenäs kommun. 
Firandet av nationaldagen genomförs på en ort, antingen i Kungshamn, Bovallstrand, 
Hunnebostrand eller på Smögen, enligt ett givet schema. 
 
Kultursekreterarens uppdrag: 

- Sammankallar arrangörsgruppen. 
- Leder möten. 
- Söka eventuella tillstånd. 
- Samordnar med kulturskolan 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Det ska finnas en budget för arrangemanget. Budgeten ska täcka arvoden, hyra av teknik, 
marknadsföring och tjänster. 

Organisation och personal 
Kultursekreterarens uppdrag och kulturskolans medverkan ingår i befintlig organisation. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Arrangerande av nationaldagsfirande - Förvaltningschef 2022-08-24 
Protokollsutdrag UNAU 2022-08-23 § 36 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att planera för firandet av Sveriges 
nationaldag i Sotenäs kommun och att i internbudgeten avsätta medel för arrangemanget. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kultur- och fritidschefen 
 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 44 – 50 | 2022-09-06 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 5(11)
 

 
 

UN § 46 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. 

 
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) 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 vidarebefordrat till förvaltningschefen 
för vidare hantering. 

 
F) Pedagogisk idé 

Förvaltningschefen informerar om arbetet med pedagogisk idé. 
 

G) Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Förvaltningschefen informerar om det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 
H) Personalparkering Smögens skola och förskola 

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

 
I) Sommaröppen förskola 

Förvaltningschefen informerar om behovet att nyttja årets sommaröppna förskola, 
Hasselösund. 

 
J) Status rekrytering 

Förvaltningschefen informerar om senaste tidens rekrytering. 
 

K) Status Komvux och gymnasiet 
Förvaltningschefen informerar om status för Komvux och gymnasiet inför läsåret. 
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Forts. UN § 46 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 47 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 

Protokollsutdrag UNAU 2022-08-23 § 34 
Tjänsteutlåtande budgetuppföljning per maj och juni 2022 - förvaltningschef 2022-07-07 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens budgetuppföljning för maj och juni 2022. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Revisionen 
 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 44 – 50 | 2022-09-06 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 8(11)
 

 
 

UN § 48 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. 
 
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. UN § 48 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2022-08-23 § 35 
Tjänsteutlåtande Uppdrag - Fria bussresor för unga - Förvaltningschef 2022-06-08 
Protokollsutdrag KF 2022-02-16 § 12 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) yrkar att nämnden tar del av informationen avseende skolskjutsavtalet och 
ser att utrymme inte finns i egen budget att införa fritidskort och överlämnar därmed frågan till 
Kommunstyrelsen. 
 
Lotta Johansson (S), Roland Mattsson (M), Ragnhild Selstam (M), Marianne Olsson (S), Torgny 
Grahl (C) och Torbjörn Johansson (SD) yrkar bifall till Michael Sandbergs (L) förslag. 
 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen avseende skolskjutsavtalet och ser att utrymme inte 
finns i egen budget att införa fritidskort och överlämnar därmed frågan om införande av fritidskort 
för unga till Kommunstyrelsen. 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
 

Protokollsanteckning 

Bengt Sandberg (MP) meddelar att han ämnar komma in med en skriftlig protokollsanteckning och 
inkommer med följande: 
Angående Miljöpartiets motion om fria bussresor för ungdomar 
 
Miljöpartiet de gröna i Sotenäs vill att de högstadieelever som så önskar kan få erhålla ett fritidskort 
giltigt mellan 19.00-22.00 uppskattad kostnad ca 150.000:-  per läsår 
 
För gymnasieeleverna gäller fritidskort mellan 14.00-24.00 vilket skulle föranleda en uppskattad 
kostnad om ca 250.000:- per läsår 
 
Ett alternativ för att uppmuntra och värdesätta fritidskortet kanske vore att ta ut en ”liten” avgift. 
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UN § 49 Dnr 2022/000006  

Redovisning av anmälningsärenden 2022 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2022-06-29 18984 

 
Anmälan 27 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Kungshamns skola 

2022-06-23 18977 
 

Revidering av reglemente och 
tillämpningsanvisning för intern 
kontroll - Protokollsutdrag KF 2022-
06-15 § 89 

Kommunfullmäktige 

2022-06-23 18976 
 

Sotenäs kommun delårsrapport per 
april 2022 Protokollsutdrag KF 2022-
06-15 § 84 

Kommunfullmäktige 

2022-06-23 18975 
 

Beslut kommunfullmäktige 2022-06-15 
inklusive Mål- och resursplan 2023 
Budget 2023 

Kommunfullmäktige 

2022-06-01 18938 
 

Anmälan 26 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Sotenässkolan 
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UN § 50 Dnr 2022/000007  

Redovisning av delegationsbeslut 2022 
Det finns inga tagna delegationsbeslut perioden 2022-05-25 -- 2022-08-26. 
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