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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, tisdagen den 4 oktober 2022 kl 13:00 – 15:50 
 

Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande 
Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande 
 

Lotta Johansson (S), 2:e vice ordförande 

Övriga deltagare 
 
Ulf Blomquist, förvaltningschef 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 
Carl Forsberg, kultursekreterare, §§ 37-40 
Staffan Karlander, kultur- & fritidschef, §§ 37-40 

 
 

Justerare Lotta Johansson 

Justering Protokollet justeras 2022-10-05 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Lotta Johansson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2022-10-04 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2022-10-05 – 2022-10-26. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UNAU § 37   

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande tillägg som 
informationspunkter: 
 

- Alkohol- och drogsituationen på Sotenässkolan 
- Frågor om ärenden i Utbildningsförvaltningens samverkansgrupps protokoll 

 
och med följande tillägg som ärende: 
 

- Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation 
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UNAU § 38 Dnr 2022/000010  

Information, meddelande och kurser 2022 

Sammanfattning 

A) Kulturlivet 
Kultursekreteraren informerar om vad som händer i kulturlivet. 

 
B) Status migration Ukraina 

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

 
C) Pedagogisk idé 

Förvaltningschefen informerar om arbetet med pedagogisk idé. 
 

D) Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Förvaltningschefen informerar om det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 
E) Alkohol- och drogsituationen på Sotenässkolan 

Förvaltningschefen informerar om alkohol- och drogsituationen på Sotenässkolan. 
 

F) Frågor om ärenden i Utbildningsförvaltningens samverkansgrupps protokoll 
Lotta Johansson (S) ställer frågor kring några ärenden i protokollen från 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2022-08-24 samt 2022-09-14. 
Förvaltningschefen besvarar muntligt. 

 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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UNAU § 39 Dnr 2022/000086  

Kulturpris 2022 

Sammanfattning 

Sotenäs Kulturpris utdelas årligen till person eller ideell förening som är eller har varit verksam för 
kommunens kulturliv. 
Sotenäs kulturpris utdelas på grundval av förslag. Förslag till pristagare kan inges av person, 
organisation, institution eller utbildningsnämnden och dess ledamöter. 
Nomineringstiden har annonserats via kommunens hemsida och sociala medier. 
 
Priset utgörs av en check på 10 000 kronor och ett diplom. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kulturpris 2022 - Kultur- och fritidschef 2022-09-21 
Reglementet för Kulturpris och Idrotts- och fritidspris 2021-05-17 
Pristagare genom tiderna 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar beslut om årets pristagare på sittande sammanträde 2022-10-18. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 40 Dnr 2022/000085  

Idrotts- och fritidspris 2022 

Sammanfattning 

Sotenäs Idrotts- och fritidspris utdelas årligen till person eller grupp av personer, som visat 
framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrotts- och fritidsverksamhet, som 
aktiv eller ledare. 
 
Priset utdelas på grundval av förslag. Förslag till pristagare kan inges av person, organisation, 
institution eller utbildningsnämnden och dess ledamöter. 
Priset utgörs av en check på 10 000 kronor och ett diplom. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande idrotts- och fritidspris - Kultur- och fritidschef 2022-09-21 
Reglementet för Kulturpris och Idrotts- och fritidspris 2021-05-17 
Pristagare genom tiderna 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar beslut om årets pristagare på sittande sammanträde 2022-10-18. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 41 Dnr 2022/000082  

Sammanträdestider Utbildningsnämnden och 
Utbildningsförvaltningens samverkansgrupp 2023 

Sammanfattning 

Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på sammanträdestider 
för 2023. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna 
för kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Förslagen är anpassade efter den ekonomiska 
tidsplanen och för att minska handläggningen. 
 
2023 är det första året på den nya mandatperioden och förslaget är framtaget med hänsyn till detta, 
där nämnden sammanträder först för att utse ett arbetsutskott. 
Tid för facklig samverkan är planerade mellan utskott och nämnd i samråd med 
personalavdelningen. 
 
Den ekonomiska tidsplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter 
Kommunstyrelsens (fastställda 2022-09-14 § 142) och Kommunfullmäktiges sammanträden 
(fastställs 2022-09-28).    

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande sammanträdestider 2023 - Nämndsekreterare 2022-09-22 
Inlämningstider 2023 UN UNAU – förslag 2022-09-21 
Arbetsmaterial sammanträdestider 2023 – förslag 2022-09-21   
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum 2023 för nämnden: 
17/1, 28/2, 4/4, 23/5, 5/9, 17/10 och 28/11 
 
Utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum 2023 för utskottet: 
14/2, 21/3, 9/5, 22/8, 3/10 och 14/11 
 
Utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdesdatum 2023 för facklig samverkan: 
15/2, 22/3, 10/5, 23/8, 4/10 och 15/11   
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 42 Dnr 2022/000083  

Rapportering - Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) 

Sammanfattning 

Kommunerna har ett aktivitetsansvar för ungdomar i kommunen som inte går i gymnasieskolan 
eller gymnasiesärskolan och som inte fyllt 20 år. Kommunens skyldighet regleras i skollagen 29 
kap. 9 §. 
 
Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska löpande hålla sig informerad om vilka ungdomar det 
är som omfattas av ansvaret. De ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. 
Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en 
utbildning. Kommunen har också ett dokumentationsansvar. 
 
Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung människas liv kommer att utvecklas. En 
ungdom som aldrig har påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning på ett 
nationellt program eller motsvarande kan hamna i en situation, där vägen till vidare utbildning eller 
arbete begränsas. Det är därför viktigt att samhällets insatser för ungdomar sätts in, så att 
ungdomarnas utvecklingsprocess kan fortgå utan längre avbrott. Det är också viktigt att insatser 
som görs tar sin utgångspunkt i ungdomarnas behov, förutsättningar och mål. Kommunerna har 
skyldigheter och ett viktigt ansvar genom sitt aktivitetsansvar för ungdomar, som förtydligades i 
skollagen den 1 januari 2015. 
 
Under första halvan av 2022 har 20 individer varit aktuella inom det kommunala aktivitetsansvaret i 
Sotenäs kommun. I kontakt med dessa så har utbildningsförvaltningen kunnat konstatera att: 

- 13 av dessa var i arbete 
- 2 av dessa var i sysselsättning via annan aktör 
- 2 av dessa var utan sysselsättning men efter kontakt via KAA har de fortsatt sina studier på 

introduktionsprogrammen. 
- 1 studerar utomlands 
- 1 studerar inom Vuxenutbildningen. 
- 1 studerar på Folkhögskola 

 
Vad som är känt för utbildningsförvaltningen så är inga ungdomar inom målgruppen utan 
sysselsättning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Rapportering KAA 2022 - Förvaltningschef 2022-09-01 
Rapport KAA per juli 2022 - 2022-07-05 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner rapporteringen – kommunalt aktivitetsansvar (KKA) 
perioden 2022-01-01 – 2022-06-30. 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 43 Dnr 2022/000002  

Budgetuppföljning 2022 - delårsrapport 

Sammanfattning 

Vid årets slut väntas verksamhetsmålen vara uppfyllda helt eller delvis. 
Periodens resultat uppgår till 133,6 mnkr vilket var 1,7 mnkr lägre än budgeterat. För helåret 
prognostiseras ett resultat i nivå med budget. 
 
Periodens investeringsutgifter uppgår till 0,7 mnkr. Årets totala investeringsbudget uppgår till 1,5 
mnkr, vilket innebär att 47 procent av budgeten använts under perioden. 
Helårsprognosen innebär att 1,5 mnkr av årets budget kommer nyttjas. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande budgetuppföljning per augusti 2022 - Förvaltningschef 2022-09-26 
Delårsrapport Utbildningsnämnden 2022 - 2022-09-23 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner delårsbokslutet januari till augusti 2022 daterad 2022-09-23. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 44 Dnr 2021/000037  

Organisationsschema Utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden gav förvaltningschefen 2022-04-26 i uppdrag att utförligt presentera 
utbildningsförvaltningens personal- och ledningsorganisation där även antal årsarbetare per rektor 
framgår, både nuläge och prognos för kommande mandatperiod. 
De olika scenarierna tar hänsyn till ökad befolkningsmängd i samband byggandet av flera bostäder i 
kommunen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande organisationsschema - Förvaltningschef 2022-06-30 
Organisationsschema Utbildningsförvaltningen 2022-01-01 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens redogörelse av personal- och 
ledningsorganisation och prognoser. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 45 Dnr 2021/000038  

Elevunderlag - antal elever per klass och enhet VT 2022 och framåt 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden gav 2022-04-26 förvaltningschefen i uppdrag att redogöra för antal 
avdelningar per förskola och antal barn per avdelning. Redogörelsen skulle innehålla både nuläge 
och prognos för kommande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande elevunderlag - förvaltningschef 2022-06-27 
Redogörelse för förskolan 2022-09-19 
Prognoser grundskolan 2021-2023 
 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av förvaltningschefens redogörelse av nuläge och prognos av antal 
avdelningar per förskola och antal barn per avdelning. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 46 Dnr 2021/000106  

Motion - Genomlysning och utredning om förskolornas framtida 
organisation 

Sammanfattning 

Lotta Johansson (S) inlämnat en motion om genomlysning och utredning om förskolornas framtida 
organisation. Motionären föreslår att utredning genomförs som innehåller tidsplan, ekonomi, 
organisation och lokalisation av förskolans verksamhet i Sotenäs kommun. Sotenäs kommun 
planlägger för nya bostadsområden och utredning om lokalisering av befintliga och nya förskolor 
behöver genomföras.   

Konsekvensbeskrivning 

Personal och organisation 
Det är en omfattande utredning som kräver stora resurser från utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Motion om en genomlysning och utredning om förskolornas framtida organisation 
- Förvaltningschef 2022-09-22 
Motion om en genomlysning och utredning om förskolornas framtida organisation - 2021-11-08 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen om genomlysning och 
utredning om förskolornas framtida organisation. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 47 Dnr 2019/000058  

Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation 

Sammanfattning 

Ordföranden tar upp ärendet med tanke på återrapportering till Kommunstyrelsen i samband med 
inriktningsdirektivets slutskede. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott ger förvaltningschefen i uppdrag att på nämndens sammanträde 
2022-12-13 återkomma med en uppföljning kring punkterna i inriktningsdirektivet. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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