
 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 01 – 10 | 2021-01-26 

Plats och tid Kommunhuset, Lokal Tryggö, Kungshamn, tisdagen den 26 januari 2021 kl 08:30 – 12:00. 
Ajournering kl. 09:45 – 10:00 
 

Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande §§ 1-7, 9-10 
Ragnhild Selstam (M) 
Verena Rodin (M) § 8 
Torgny Grahl (C) 
Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande §§ 1-7, 9-10, 
ordförande § 8 

Lotta Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Patrik Henriksson (S) 
Anders Persson (SD) 

Närvarande 
ersättare 

 
Verena Rodin (M) §§ 1-7, 9-10 
Jenny Lundin (C) 
Birgitta Lysell (L) 
Bengt Sandberg (MP) 

 
 

Övriga deltagare 
 
Daniel Nordström, Rektor gymnasiet & Komvux, § 2 
Staffan Karlander, Kultur- och fritidschef, § 2-3 
Ulf Blomquist, Förvaltningschef 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 

 
 

Justerare Lotta Johansson 

Justering Protokollet justeras 2021-01-29 kl. 14:00 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson §§ 1-7, 9-10  Michael Sandberg § 8 
Justerare    

 Lotta Johansson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämnden protokoll 2021-01-26 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-01-29 – 2021-02-22. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UN § 1   

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg som informationspunkter: 
 
- Kulturlivet 
- Isbanan Kungshamn 
- Förbrukade inventarier 
- Önskan om information från polisen angående narkotikasituationen i kommunen 
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UN § 2 Dnr 2021/000010  

Information, meddelande och kurser 2021 

Sammanfattning 

• Gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
Rektor för gymnasieskolan och Komvux informerar om aktuellt läge. 

 
• Pedagogisk idé inom utbildningsverksamhet 

Förvaltningschefen uppdaterar kring arbetet av pedagogisk idé. 
 

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

 
• Förbrukade inventarier 

Frågan ställs om hur förbrukade inventarier hanteras i kommunen. Information ges kring 
upplägget som arbetsmarknadsenheten skriver om på kommunens intranät. 

 
• Önskan om information från polisen angående narkotikasituationen i kommunen 

Det finns en önskan om att polisen bjuds in till något av kommande sammanträden för att 
informera om narkotikasituationen i kommunen. Förvaltningschefen återkommer i frågan. 

 
• Isbanan Kungshamn 

På grund av mindre ekonomiska resurser och planens utformning vad gäller avrinning spolas 
det inte i Kungshamn i kommunal regi, men privatpersoner kan göra detta på eget initiativ 
efter att kontakt skett med Kultur- och fritidschefen. Information om detta läggs ut på 
kommunens hemsida för allmän kännedom. Rinken i Hunnebostrand spolas i kommunal 
regi. 

 
• Kulturlivet 

Kultur- och fritidschefen informerar om aktuellt läge för kulturlivet i kommunen, bland 
annat om nytt utlåningssystem i biblioteken och allmän uppfräschning av dess lokaler. 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kultur- och fritidschef 
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UN § 3 Dnr 2020/000085  

Stöd till föreningar med anledning av COVID-19 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidschefen informerar kring status på det stöd som kommunen har beslutat att ge till 
föreningar med anledning av COVID-19. 
Det har kommit in 8 ansökningar om totalt 714 000 kr och kommunen har 300 000 kronor att 
fördela. Ett beslut kring fördelning ska vara klart inom 14 dagar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU § 4 2021-01-11 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Kultur- och fritidschef 
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UN § 4 Dnr 2021/000009  

Revidering Utbildningsnämndens delegationsordning 

Sammanfattning 

Delegationsordningen reglerar rätten att fatta beslut inom Utbildningsnämndens ansvarsområde och 
gällande delegationsordning för Utbildningsnämnden reviderades 
2020-06-04. Avsnitt 1-4 avser delegation som ges av Kommunstyrelsens ska därför spegla deras 
senast antagna delegationsordning. Kommunstyrelsen antog en ny delegationsordning 2020-11-25 
och därför behöver Utbildningsnämnden revidera sin på motsvarande sätt.  
 

Konsekvensbeskrivning 

Regelverk 
Följer gällande kommunallag. 
 

Organisation och personal 
Delegationsordningen förtydligar för organisationen vilka beslut som får tas på delegation 
och vilka av dessa som ska redovisas för nämnden. Det blir på så vis en mer effektiv organisation. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU § 3 2021-01-11 
Tjänsteutlåtande - Revidering UN delegationsordning Nämndsekreterare 2021-01-04 
Förslag delegationsordning Utbildningsnämnden 2021-01-04 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden antar delegationsordning daterad 2021-01-04.   
 

Skickas till 

Nämndsekreterare 
Förvaltningschef för kännedom 
Kvalitetsutvecklare för kännedom 
Rektorer för kännedom 
Kultur- och fritidschef för kännedom 
Ekonomichef för kännedom 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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UN § 5 Dnr 2020/000017  

Redovisning av anmälningsärenden 2020 

Sammanfattning 

Anmälningsärenden redovisas för Utbildningsnämnden. 
 

56. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande 
behandling. (Rektor Hunnebostrands skola, UN 2020/19) 

57. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande 
behandling. (Rektor Sotenässkolan, UN 2020/19) 

58. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande 
behandling. (Rektor Hunnebostrands skola, UN 2020/19) 

59. Anmälan till UN angående upprepad eller längre frånvaro. (Rektor Sotenässkolan, UN 
2020/20)  

60. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande 
behandling. (Rektor Sotenässkolan, UN 2020/19) 

  

Beslutsunderlag 

Lista anmälningsärenden 2021-01 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden.   
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UN § 6 Dnr 2020/000018  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

   
Datum Dokid Beskrivning  Nummer 
2020-12-16 17563 

 
Delegationsbeslut - Utdelning Olof Hasslöfs 
fond 

2020/000113 

    

Beslutsunderlag 

Lista delegationsbeslut 2021-01 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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UN § 7 Dnr 2020/000107  

Uppdragsbeskrivning kulturföreningar - Folketshusföreningen Hav och 
Land 2021-2024 

Sammanfattning 

Förvaltningschef och Utbildningsnämndens ordförande informerar om aktuell status vad gäller 
uppdragsbeskrivningen för Folketshusföreningen Hav och Land. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
 

Skickas till 

Kultursekreteraren 
Kultur- och fritidschef 
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UN § 8 Dnr 2020/000111  

Matprojekt 2021 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerar om Matprojekt 2021 och en avsiktsförklaring som är signerad av 
kommundirektören 2021-01-26 avseende en ansökan till "Ett nytt recept för skolmåltider", ett 
nationellt projekt med bäring på ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet och de globala 
hållbarhetsmålen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU § 5 2021-01-11 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 9 Dnr 2020/000002  

Budgetuppföljning, delårsrapport 2020 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redovisar muntligen de preliminära siffrorna för resultatet 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU § 6 2021-01-11 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 10 Dnr 2019/000058  

Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation 

Sammanfattning 

På Utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-01-11 fördes en dialog kring inriktningsdirektivet och 
Valbergets förskola med anledning av resultatet av genomförd hälsotillsynsrapport 2020 och ett 
ökat barnantal. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU § 7 2021-01-11 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) yrkar bifall till Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag med tilläggsförslag 
att en utredning och genomlysning med olika alternativa lösningar förs av förskolans hela 
organisation med anledning av det ökande barnantalet och eventuell framtida industrietablering. 
 
Roland Mattsson (M) yrkar bifall till Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag med 
tilläggsförslag att ett förslag till beslut ska presenteras på nämndens sammanträde 2021-03-02. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) förslag mot Roland Mattssons (M) förslag 
och finner att Utbildningsnämnden antar Roland Mattssons (M) förslag. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att göra en risk- och konsekvensanalys för 
Valbergets förskola baserat på resultat från hälsotillsynsrapport gjord 2020-06-04 samt ökat 
barnantal och att återkomma med en rapport samt förslag på beslut till nämndens sammanträde 
2021-03-02. 
 

Reservation 

Lotta Johansson (S) och Patrik Henriksson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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