
 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 105 – 106 | 2020-12-14 

Plats och tid Digitalt via Teams samt i lokal Hållö, måndagen den 14 december 2020 kl 08:30  
 

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

Lotta Johansson (S), 2:e vice ordförande 
Bengt Sandberg (MP) - digitalt 
Anders Persson (SD) - digitalt 

Närvarande 
ersättare 

 
Verena Rodin (M) - digitalt 
Maria Dahlström (KD) - digitalt 
Ewa Ryberg (V) - digitalt 
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Ulf Blomquist, förvaltningschef - digitalt 
Staffan Karlander, kultur- och fritidschef - digitalt 
Carl Forsberg, kultursekreterare - digitalt 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 

 
 

Justerare Lotta Johansson 

Justering Protokollet justeras omedelbart. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Lotta Johansson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämnden protokoll 2020-12-14 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2020-12-14 – 2021-01-05. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UN § 105 Dnr 14747  

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen.  
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UN § 106 Dnr 2020/000107  

Uppdragsbeskrivning kulturföreningar - Folketshusföreningen Hav och 
Land 2021-2024 

Sammanfattning 

Folketshusföreningen Hav och Land är aktuell för ett uppdrag enligt Sotenäs kommuns reglemente 
för kulturstöd. Uppdraget ersätter tidigare avtal med Sotenäs kommun.  

Beskrivning av ärendet 

Folketshusföreningen Hav och Land har sedan 1993 haft ett avtal med Sotenäs kommun där 
kommunen åtagit sig att täcka föreningens förluster som uppkommer i samband med föreningens 
service till ”förenings- och kulturliv, skola och allmänhet m.m.”. Avtalet löpte ut 2020 men har 
förlängts med fyra månader under det att förhandlingar med föreningen pågått. 2020 har Sotenäs 
kommun antagit ett reglemente för kulturstöd och det finns nu anledning att låta föreningen övergå 
till det nya systemet att fördela uppdragsstöd. 
Föreningens verksamhet och ambitioner har växt de senaste åren. Det återspeglas i de stora  
underskotten de senaste åren där det enskilt högsta varit 1,2 miljoner kronor. Med ett tydligt 
formulerat uppdrag med former för uppföljning och ett fastslaget årligt stöd kommer både 
föreningen och kommunen att veta vad som förväntas av motparten. 
Utbildningsnämndens budgeterade medel för uppdragsstöd motsvarar inte alls Folketshusföreningen 
Hav och Lands ambitioner för uppdraget. Under den tid som det tidigare avtalet med föreningen 
löpt har verksamheten utvecklats betydligt. Förslaget från förvaltningen är därför att 
Utbildningsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att skjuta till extra medel så att uppdraget 
kan utföras på en rimlig nivå utifrån kommunens förutsättningar. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Förslaget till beslut motsvarar de medel som Utbildningsnämnden tidigare fördelat till 
Folketshusföreningen Hav och Land. Det innehåller dock ingen del av det som kommunen tidigare 
givit som förlusttäckning till föreningen. Skulle Folketshusföreningen Hav och Land enbart få del 
av de medel som Utbildningsnämnden disponerar för uppdragsstöd kommer föreningen att behöva 
prioritera inom det föreslagna uppdraget. 

Regelverk 
Uppdragsstödet styrs av kommunens reglemente för kulturstöd. 

Organisation och personal 
Uppföljning och dialog med uppdragstagaren görs av befintlig personal. 

Barnperspektiv 
Det föreslagna uppdraget till Folketshusföreningen poängterar på flera ställen vikten av att arbeta 
med skapande och upplevelser för barn och unga. En av indikatorerna för uppdraget är att beskriva 
antal arrangemang särskilt riktade till barn och unga. 
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Medborgarperspektiv 
Kulturhuset Hav och Land är Sotenäs kulturhus enligt beslut från Kommunfullmäktige. Det är av 
intresse för hela kommunen, alla våra medborgare och våra föreningar, att ha ett väl fungerande 
kulturhus med gedigen verksamhet. 
 

Jämställdhetsperspektiv 
Det föreslagna uppdraget till Folketshusföreningen Hav och Land beskriver hur utvärdering och 
uppföljning av uppdraget ska ske. Enligt Sotenäs kommuns reglemente för kulturstöd så är en faktor 
för bedömning ett varierat utbud. Med detta avses såväl vilka som medverkar i kulturhusets 
verksamhet som vilken målgrupp aktiviteterna riktar sig till.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Uppdragsbeskrivning Folketshusföreningen - Kultursekreterare 2020-12-07 
Förslag till uppdragsbeskrivning för Folketshusföreningen Hav och Land 
Förslag till budget för Kulturhuset Hav och Land 
Sammanställning av avtal mellan kommunen och Folketshusföreningen Hav och Land 
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2020-12-03 § 93 
 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag vad gäller att anta uppdragsbeskrivningen 
för Folketshusföreningen Hav och Land och att det årliga uppdragsstödet ska vara 160 000 kr med 
tilläggsyrkandet att Utbildningsnämnden begär utökad ram med 660 000 kr så att 
Folketshusföreningen Hav och Land har möjlighet att genomföra hela uppdraget enligt 
uppdragsbeskrivningens punkt 1.1. 
 
Bengt Sandberg MP) yrkar bifall till Lotta Johanssons (S) förslag. 
 
Michael Sandberg (L), Ragnhild Selstam (M), Torgny Grahl (C), Anders Persson (SD) och Roland 
Mattsson (M) yrkar bifall till utbildningsförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) och Bengt Sandbergs (MP) förslag mot 
Michael Sandberg (L) med fleras förslag och finner att Utbildningsnämnden antar Michael 
Sandbergs (L) med fleras förslag.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta uppdragsbeskrivningen för Folketshusföreningen Hav och 
Land och att det årliga uppdragsstödet ska vara 160 000 kr. 
Utbildningsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att utifrån kommunens förutsättningar 
anslå ytterligare medel för uppdraget till Folketshusföreningen Hav och Land.   
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Reservation 

Lotta Johansson (S) och Bengt Sandberg (MP) reserverar sig mot beslutet.  

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kultur- och fritidschef 
Kultursekreterare 
Kommunstyrelsen 
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