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UNAU § 26   

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande tillägg som 
informationspunkter: 
 
- Nyckeltal indikatorer 
- Förskolan informerar 
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UNAU § 27 Dnr 2021/000010  

Information, meddelande och kurser 2021 

Sammanfattning 

A) Status COVID-19 
Förvaltningschefen informerar om de åtgärder som är gjorda med anledning av COVID-19 
samt aktuellt läge. 

 
B) Nyckeltal indikatorer 

Ordföranden informerar kring nyckeltal samt indikatorer och arbetet kring detta. 
 

C) Status Kulturlivet 
Kultursekreteraren informerar om aktuellt läge för kulturlivet i kommunen. 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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UNAU § 28 Dnr 2021/000023  

Ansökan om kulturstöd samt evenemangs- och projektstöd 2021  

Sammanfattning 

Hösten 2020 antog Sotenäs kommun ett reglemente för kulturstöd som beskriver hur kommunen 
fördelar stöd till kulturföreningar. Den 2021-02-28 var sista ansökningsdag för den första 
ansökningsomgången. Totalt kom 19 ansökningar in och sammanlagt har de ansökt om 2 176 000 
kr. Utbildningsnämnden har 830 000 kr att fördela. 

Beskrivning av ärendet 

De 19 ansökningarna uppvisar både bredd och kvalitet. För att vara en relativt liten kommun har 
Sotenäs ett rikt föreningsburet kulturliv. Inom konst, teater och musik har vi kvalificerade aktörer 
och verksamheter som Stallebrottet, Island of Light och Udden skulptur. Kommunen har också flera 
aktiva bildarkiv och hembygdsföreningar som på olika sätt arrangerar verksamheter för 
allmänheten. I kommunen finns även en konstförening, en riksteaterförening och ett kulturhus. 
Sammantaget ger dessa kulturaktörer Sotenäs kommuninvånare och besökare goda möjligheter att 
uppleva och delta i kulturlivet. 
 
Ansökningarna har enligt reglementet bedömts utifrån fem kriterier: 

1) Varierat utbud. Denna faktor avser både vilka konstformer som erbjuds, vilken målgrupp 
som avses samt var i kommunen och när på året verksamheten äger rum. 

2) Verksamheten som får stöd ska främja mångfald, förnyelse och kvalitet inom kultur och 
fritidssektorn. 

3) Grad av medfinansiering, både egen och extern. 
4) Skapat mervärde för kommuninvånarna. 
5) Kommunen ska ha god tillgång till mötesplatser. 

 
Enligt reglementet för kulturstöd fattar Utbildningsnämnden beslut om stöd till evenemang 
och projekt och förvaltningen fattar på delegation beslut om stöd till kulturföreningar. 
 
Följande ansökningar har inkommit: 
 
Kultur- & Fritidsgalan    70 000 kr 
Island of Light   140 000 kr 
Evenemang – Kulturhuset Hav och Land 57 000 kr 
Teaterkurs – Kulturhuset Hav och Land  55 000 kr 
Sing along gospel   20 000 kr 
Udden skulptur   500 000 kr 
Stenstipendiet   10 000 kr 
Västkusten från ovan   60 000 kr 
Kvirr    10 000 kr 
Swedish Wildlife Film Festival  40 000 kr   
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Forts. UNAU § 28 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
De föreslagna beloppen ligger inom budget för kulturstöd. 

Regelverk 
Förslag till beslut följer Sotenäs kommuns reglemente för kulturstöd. 

Organisation och personal 
Verksamheten med kulturstöd hanteras i befintlig organisation. 

Barnperspektiv 
Barn och ungas möjligheter att uppleva och själva skapa kultur är en av bedömningsgrunderna för 
ansökningar inom reglementet för kulturstöd. Flera av de sökande verksamheterna riktar sin 
verksamhet direkt till barn och unga. 

Medborgarperspektiv 
Skapat mervärde för kommuninvånarna är en bedömningsgrund för ansökningar inom 
reglementet för kulturstöd. 

Jämställdhetsperspektiv 
Verksamheten som får stöd ska främja mångfald, förnyelse och kvalitet inom kultur och 
fritidssektorn. I denna bedömningsgrund inom reglementet för kulturstöd ligger även ett 
jämställdhetsperspektiv. Verksamheter som inte uppfyller detta kan heller inte få stöd 
enligt reglementet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande evenemangs. och projektstöd - Kultursekreterare 2021-05-05 
Samtliga ansökningar om evenemangs- och projektstöd 2021 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningschefen att se över förslag till fördelning 
av kulturföreningsstöd samt evenemangs- och projektstöd 2021 med anledning av de villkor 
beslutade i Utbildningsnämnden 2020-06-04 § 45 och återkomma till Utbildningsnämndens 
sammanträde 2021-06-01 med nytt förslag till beslut. 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kultursekreterare 
Kultur- och fritidschef 
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UNAU § 29 Dnr 2021/000059  

Representant till projektansökan: Våra rum - samverkan för gestaltad 
livsmiljö 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har fått förfrågan från Fyrbodals kommunalförbund om att ingå i projektet Våra 
rum – samverkan för gestaltad livsmiljö.  
 
Projektet Våra rum – samverkan för gestaltad livsmiljö syftar till: 
Att prova, utveckla och etablera arbetsmodellen för förvaltningsövergripande samverkan. 

• Att stötta och finansiera ett strukturerat arbetssätt för att genomföra lokala 
platsutvecklingsprojekt med koppling till gestaltad livsmiljö, till exempel utveckling av en 
lokal mötesplats, anläggandet av ett konstverk i offentlig miljö eller en deltagardriven 
utvecklingsprocess av en byggnad/ort/plats. 

• Att genom modellen för samverkan nå målen för gestaltad livsmiljö, stå med goda exempel 
och samla in erfarenheter som kan spridas vidare till andra kommuner och regioner. 

• Att skapa goda förutsättningar för utvecklingen av den gestaltade livsmiljön. 
• Att öka möjligheten till medskapande i lokalsamhällena i Fyrbodal. 
• Att öka samverkan mellan Fyrbodals kommunalförbund, kommunerna och lokalsamhället. 
• Att öka samverkan mellan lokalsamhället och näringsliv för att öka attraktiviteten på platsen 

och skapa nya arbetstillfällen. 
• Modellen är att se som ett arbetssätt/process för att i samverkan på ett strukturerat sätt kunna 

ta sig an konkret arbete med den fysiska miljön kopplat till medborgardeltagande i 
kommunerna relativt omgående. 

 
Sotenäs kommun har fått frågan om att ingå som pilotkommun i projektet eftersom vi har antagit 
1%-regeln, har ett politiskt beslut om att arbeta efter Fyrbodalsmodellen med offentlig gestaltning 
samt att vi har ett fungerade och förvaltningsövergripande råd för offentlig konst. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Projektet kostar inget att delta i, förutom arbetstid. Vi kan däremot använda de pengar vi redan 
avsatt för offentlig konst i projektet för att skala upp dem. 

Regelverk 
Projektet omfattas inte av något särskilt regelverk. 

Organisation och personal 
Projektet kan hanteras inom befintlig organisation. 

Barnperspektiv 
Projektet syftar bland annat till större dialog och förståelse bland lokalbefolkningen för offentligt 
gestaltad livsmiljö. I den dialogen ingår ett barn- och ungdomsperspektiv. 
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Forts. UNAU § 29 

Medborgarperspektiv 
Se ovan. 

Jämställdhetsperspektiv 
Projektet syftar till lika stor representation av kvinnor som män i dialoggrupper, styrgrupper och 
andra deltagare. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande representant Våra rum - Kultursekreterare 2021-05-06 
Utkast projektansökan till Fyrbodal 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att Sotenäs kommun ska delta i projektet Våra rum – samverkan för 
gestaltad livsmiljö.   
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 30 Dnr 2021/000046  

Verksamhetsberättelse Kultur och fritid 2020 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden uppdrog 2021-04-20 § 27 åt förvaltningschefen att komplettera Kultur och 
Fritids verksamhetsberättelse 2020 med uppgifter kring ekonomi för bidrag samt samarbetet med 
Gerlesborgsskolan och att återrapportera detta till Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-17. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UN 20201-04-20 § 27 
Verksamhetsberättelse Kultur och Fritid 2020 - 2021-05-04 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av Kultur och Fritids uppdaterade verksamhetsberättelse 
2020. 
 

Skickas till 

Kultur- och Fritidschef 
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UNAU § 31 Dnr 2020/000105  

Revidering reglemente Idrotts- och fritidspris 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under flera år delat ut Idrotts- och fritidsspris till personer eller föreningar 
inom som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrotts- och 
fritidsverksamhet, som aktiv eller ledare. 
Förvaltningen fick i uppdrag att titta över gällande reglemente enligt beslut i UN 2020-12-03 §98. 
 
Utbildningsnämnden gav Utbildningsnämndens arbetsutskott i uppdrag 2021-04-20 § 29, att 
fastställa ett nytt förslag och därefter föreslå Kommunfullmäktige att godkänna revideringen av 
reglemente för Idrotts- och idrottspriset. 
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande - revidering Idrotts- och fritidspris 
Förslag reglemente Idrotts- och fritidspris 2021-05-04 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att anta revideringen av 
reglemente för Idrotts- och fritidspris. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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UNAU § 32 Dnr 2020/000104  

Revidering reglemente Kulturpris 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun har under flera år delat ut kulturpris till personer eller föreningar inom som visat 
framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom kulturområdet. 
Förvaltningen fick i uppdrag att titta över gällande reglemente enligt beslut i UN 2020-12-03 § 98. 
 
Utbildningsnämnden gav Utbildningsnämndens arbetsutskott i uppdrag att fastställa ett nytt förslag 
och därefter föreslå Kommunfullmäktige att godkänna revideringen av reglemente för Kulturpris 
(2021-04-20 § 30). 
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande - revidering Kulturpris 
Förslag reglemente Kulturpris 2021-05-04 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att anta revideringen av 
reglemente för kulturpris. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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UNAU § 33 Dnr 2021/000058  

Revidering elevavgift kulturskolan 

Sammanfattning 

Förslaget innebär en reglering av Kulturskolans nuvarande avgifter i syfte att skapa mer 
likvärdighet. 
 
Kulturskolans verksamhet är idag inte rättvis om vi tittar på hur elevavgiften är fördelad. 
Att spela instrument eller sjunga kostar idag 350 kronor/termin för elever i årskurs 3 eller 
yngre. För elever från årskurs 4 är kostnaden 700 kronor/termin. Kostnaden för att hyra 
instrument är för motsvarande elevgrupper 250 respektive 350 kronor/termin. 
För konsten är terminsavgiften 500 kronor per termin oavsett ålder. Konsten erbjuder dock 
färre lektioner per termin men materialet ingår i avgiften. 
För att dansa är kostnaden 500 kronor för elever ända upp till högstadiet. Här finns som för 
instrumentdelen inget specifikt åldersspann utan vid en viss kurs ändras elevavgiften till 
600 kronor. 
 
Kulturskolans personal ser det som viktigt ur rättvisesynpunkt att eleven kan välja vad 
denne vill göra utan att ta hänsyn till ekonomi och föreslår: 

- slopad avgift för instrumenthyra 
- höjning av avgiften för dans och konst till 700 kronor  
- sänkning av dansavgiften för de elever som idag betalar 500 kronor till samma avgift som 

instrumentelever (350 kronor). 
 
Aktivitet   Ålder  Avgift  Ny avgift 
Musik Sång   åk 3  350  350 
Musik Sång   åk 4-9 700 700 
Dans   åk 3 500 350 
Dans   åk 4-9 600 700 
Konst   Alla 500 700 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Förslaget innebär en kalkylerad minskad intäkt på ca 9 000 kronor/år. Denna minskning av intäkten 
kan rymmas inom befintlig ram. 

Regelverk 
Ingen påverkan 

Organisation och personal 
Ingen påverkan 
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Forts. UNAU § 33 

Barnperspektiv 
För några elever innebär förslaget en avgiftshöjning. Det stora flertalet elever som berörs får dock 
en sänkning av avgiften som blir mer likvärdig. Förhoppningen är att regleringen av avgiften 
innebär att eleverna inte väljer den verksamhet som kostar minst utan den de helst vill ägna sig åt. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande revidering elevavgift kulturskolan - Kultur- och fritidschef 2021-05-06 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar de nya elevavgifterna enligt följande från och med terminsstart hösten 
2021: 

- slopad avgift för instrumenthyra 
- höjning av avgiften för dans och konst till 700 kronor  
- sänkning av dansavgiften för de elever som idag betalar 500 kronor till samma avgift som 

instrumentelever (350 kronor).  
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 34 Dnr 2018/000125  

Ungdomspolitiskt program 

Sammanfattning 

Utifrån ett förslag från Förnyelseberedningen om att anta ett ungdomspolitiskt program gav 
Kommunfullmäktige 2017-06-01 § 71 Utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett sådant 
program. Arbetet att ta fram programmet påbörjades hösten 2017 med genomförandet av LUPP-
undersökningen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Resultatet sammanställdes våren 2018 
till en rapport som legat till grund för detta program. På uppdrag av Utbildningsnämnden 2021-04-
05 § 40 har programmet reviderats vad gäller ansvar, åtgärdsplan och finansiering. 
 
Med utgångspunkt i LUPP identifierade en ungdomsgrupp tillsammans med ungdomsutvecklaren 
tre utvecklingsområden. Dessa är: Ungas delaktighet och inflytande, ungas trygghet och hälsa, samt 
flickors fritid. Utvecklingsområdena gäller under en mandatperiod och revideras inför varje ny 
period genom att LUPP-undersökningen genomförs och ligger till grund för framtida 
utvecklingsområden. 
 

Koppling till vision, programförklaring och mål 

Framtagandet av ett ungdomspolitiskt program stämmer väl överens med kommunens vision, 
programförklaring och mål. 

1. Ett gott liv i Sotenäs - hela livet präglat av respekt för den enskilde och människors 
lika värde. 

2. Hållbar utveckling - demokratiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. 
 
Även i Utbildningsnämndens verksamhetsmål nämns skolans uppdrag att öka barn och unga 
inflytande. Dessutom ligger det i skolans övergripande uppdrag att kunna ge unga en trygg uppväxt 
och lär sig lita på sin egen förmåga. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi 
Alla kostnader för administrering och uppföljning av det ungdomspolitiska programmet kommer 
kunna rymmas inom befintlig organisation. 

Regelverk 
Det ungdomspolitiska programmet följer intentionerna i Barnkonventionen. 
Barnkonventionen är uppdelad i 54 avsnitt som kallas artiklar. Exempelvis står det i artikel 12 att 
alla barn och unga har rätt att bli tagna på allvar och att vuxna måste lyssna på dem. Barn och unga 
ska vara med och påverka i frågor som rör dem, utifrån sin ålder och mognad. 

Organisation och personal 
Genomförande och uppföljning av det ungdomspolitiska programmet sker inom befintlig 
organisation. 
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Forts. UNAU 34 

Medborgarperspektiv 
Ett ungdomspolitiskt program tydliggör och stärker samhällsgruppen barn och ungas möjlighet till 
inflytande, trygga uppväxtvillkor och en meningsfull fritid. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Ungdomspolitiskt program - Ungdomsutvecklare 2021-05-04 
Förslag Sotenäs ungdomspolitiskt program 2021-05-04 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta det ungdomspolitiska 
programmet och dess fokusområden samt att besluta att programmet ska revideras inför varje ny 
mandatperiod med utgångspunkt i LUPP-rapporten som genomförs och presenteras våren före valet. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 35 Dnr 2021/000055  

Kontaktpolitiker - revidering till år 2022 

Sammanfattning 

En kontaktpolitiker har som uppdrag att följa en verksamhet under mandatperioden 2019-2022. 
Uppdraget innebär två verksamhetsbesök per läsår och ska utgå från Utbildningsnämndens styrande 
verksamhetsmål. Varje verksamhet kan ha kontakt med en politikergrupp om 4-5 stycken.  
 
När politiker avslutar sitt uppdrag ska nya politiker utses som kontaktpolitiker. Nya kontaktpolitiker 
ska utses till:  
 

• Förskolor i söder  
• Södra rektorsområdet  
• Norra rektorsområdet 
• Sotenässkolan 

 
Kontaktpolitiker ska kunna följa enskilda verksamheter och återrapportera till 
Utbildningsnämnden. Kontaktpolitikerna ska följa verksamheterna utifrån två områden under 
mandatperioden 2019-2022. 
Det ena fokusområdet handlar om det systematiska kvalitetsarbetet. Förvaltningens 
ambition är att uppnå ett hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete för att barn och elever ska 
utveckla sitt lärande. Det andra fokusområdet handlar om att minska och förändra 
arbetsorganisationen. Förvaltningen ska uppnå en hållbar och långsiktig arbetsorganisation, för att 
skapa en hög andel lärarbehörighet och kompetenta medarbetare. 
Frågeställningar som kontaktpolitiker ska ha med sig vid verksamhetsbesök: 

- Hur leder rektorn ett hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete? 
o Hur följer rektorn upp verksamheten? 

- Hur organiserar rektorn arbetet med uppföljningar? 
- Hur organiserar rektorn elevhälsoarbetet? 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kontaktpolitiker revidering - Förvaltningschef 2021-05-03 
Kontaktpolitiker fördelning 2019-2022 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Uppmanar utbildningsnämndens ledamöter inom KD, SD och S att till nämndens sammanträde 
2021-06-01 tar fram förslag på ersättare till de som varit kontaktpolitiker men som avsagt sig sitt 
uppdrag i Utbildningsnämnden. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden fattar beslut om nya kontaktpolitiker på sittande sammanträde.   
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Forts. UNAU § 35 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Ledamöter i Utbildningsnämnden tillhörande KD, S och SD 
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UNAU § 36 Dnr 2021/000002  

Budgetuppföljning 2021 - tertialrapport & månadsuppföljning april 

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. 
 
I april 2021 så är förvaltningschefens bedömning att utbildningsförvaltningens verksamheter 
kommer att redovisa ett nollresultat (+/- 0 kr) per december 2021. Trots ett positivt resultat + 500 
tkr för perioden januari till april (Tertial 1) så är det försiktighetsprincipen som får råda.  
 
Ärendet avser ekonomisk helårsprognos som presenteras för Utbildningsnämnden månadsvis. 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden följer budgeten relativt väl. Förvaltningschefens bedömning är att 
utbildningsförvaltningens verksamheter kommer att redovisa ett nollresultat per december 
2021. Trots ett positivt resultat + 500 tkr för perioden januari till april (Tertial 1) så är det 
försiktighetsprincipen som får råda. Bedömningen grundar sig på en total genomgång av 
både intäkter och kostnader. I bedömningen finns de ökade kostnader för vikarier och 
sjuklönerna med. Kostnadsökningen är en konsekvens av covid-19 och av engångskaraktär. 
Intäktsbortfall och ökade personalkostnader på grund av corona-19, kompenseras med det 
statliga bidraget för covid-19. 
 
Åtgärder 
Utbildningsförvaltningen kommer att minska arbetsorganisationen inom förskolan och 
skolan enligt plan: 

• Förskolans arbetsorganisation kommer att minska med motsvarande 4 heltidstjänster från 
och med augusti. Tillfällig förstärkning under vårterminen försvinner i augusti. 

• Grundskolans arbetsorganisation kommer att minska med motsvarande 1,6 tjänster från och 
med augusti. 

• Ledningsfunktionen kommer att minska med motsvarande 1,0 tjänst från och med 1 juli. 
Funktionen är direkt kopplad till projektet Skolverkets riktade insatser (SRI) och som 
upphör i juli. 
 

Investeringar 
Förvaltningschefens bedömning är att de budgeterade investeringsmedlen kommer att användas.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Tertialrapport Budgetuppföljning - Förvaltningschef 2021-05-10 
Tertialrapport april 2021 - 2021-05-10 
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Forts. UNAU § 36 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner redovisad tertialrapport.   
   

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 37 Dnr 18000  

Information förskolan 

Sammanfattning 

Förskolecheferna informerar kring nuläge samt framtida läge på förskolorna vad gäller antal barn, 
pedagoger och avdelningar. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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