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Plats och tid Kommunhuset, Lokal Alvö, Kungshamn, måndagen den 11 januari 2021 kl 08:30 – 11:30 
 

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

Lotta Johansson (S), 2:e vice ordförande 

Övriga deltagare 
 
Daniel Nordström, rektor gymnasie/Komvux, §2 
Ulf Blomquist, förvaltningschef 
Staffan Karlander, kultur- och fritidschef, §4 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 

 
 

Justerare Lotta Johansson 

Justering Protokollet justeras 2021-01-13 kl. 13:00 på kommunkansliet. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Lotta Johansson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2021-01-11 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2021-01-13 – 2021-02-04. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UNAU § 1   

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande tillägg: 
 
- Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation 
- Stöd till föreningar med anledning av COVID-19 
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UNAU § 2 Dnr 2021/000010  

Information, meddelande och kurser 2021 

Sammanfattning 

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

 
B) Pedagogisk idé inom utbildningsverksamhet 

Förvaltningschefen uppdaterar kring arbetet av pedagogisk idé. 
 

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

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen 
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UNAU § 3 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 och 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 

Tjänsteutlåtande - Revidering UN delegationsordning Nämndsekreterare 2020-01-04 
Förslag Delegationsordning Utbildningsnämnden 2020-01-04 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar delegationsordning daterad 2021-01-04.   
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 4 Dnr 2020/000085  

Stöd till föreningar med anledning av COVID-19 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidschef uppdaterar om läget kring tillfälliga stödet till föreningar med anledning av 
COIVD-19. Ansökningstiden gick ut 2021-01-10 och det har kommit in några ansökningar från 
olika typer av föreningar.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  
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UNAU § 5 Dnr 2020/000111  

Matprojekt 2021 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerar om matprojektet 2021 där fyra kommuner ansökt om att få 
medverka. För Sotenäs del handlar det om Kungshamns skola, Åsenskolan samt Sotenässkolan.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  
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UNAU § 6 Dnr 2020/000002  

Budgetuppföljning, delårsrapport 2020 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen går igenom budgetuppföljningen per november 2020, december är ännu inte 
klart.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  
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UNAU § 7 Dnr 2019/000058  

Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation 

Sammanfattning 

Dialog förs kring inriktningsdirektivet och Valbergets förskola med anledning av resultatet av 
genomförd hälsotillsynsrapport 2020 och ett ökat barnantal.  

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 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 på nämndens sammanträde 2021-03-02.  
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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