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UN § 76 Dnr 14747  

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg: 
- Ärende: Barnkonventionen - förberedande arbete 
- Ärende: Handikappsparkering i anslutning till kommunala lokaler 
- Informationspunkt: Kontaktpolitiker 
- Informationspunkt: Beslut Skolinspektionen 
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UN § 77 Dnr 2019/000125  

Utbildningsplan för introduktionsprogram i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan för 
utbildningen som beslutas av huvudmannen. Huvudmannen ansvarar för att fatta beslut om att anta 
en plan för utbildning inom introduktionsprogrammen. 
Planen syftar till att fastställa en målsättning och utgöra en viljeinriktning för utbildningen inom de 
olika introduktionsprogrammen som erbjuds från huvudmannen. Planen ska tydligt utvisa varje 
enskilt programs syfte, målsättning, struktur och huvudsakliga innehåll. Utbildningsplanen ska ligga 
till grund för introduktionsprogrammens uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten 
och ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete för att följa upp elevernas utbildning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2019-11-21 §51 
Tjänsteutlåtande T.f rektor Sotenäs gymnasieskola 2019-11-14 
Utbildningsplan för introduktionsprogram i Sotenäs kommun 2019-11-04 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) och Ewa Ryberg (V) yrkar på att det i planen tydligt ska framgå att målgrupp 
för programmen regleras i skollagen.  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Michael Sandbergs (L) och Ewa Rybergs (V) förslag och finner 
att nämnden antar detta.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden antar utbildningsplanen för utbildningar inom introduktionsprogrammen med 
inriktning mot individuellt alternativ, yrkesintroduktion och språkintroduktion med tillägg att det i 
planen tydligt ska framgå att målgrupp för programmen regleras i skollagen.  

Jäv 

Lotta Johansson (S) och Torbjörn Johansson (SD) deltar inte i handläggningen eller beslutet på 
grund av jäv.  
 

Skickas till 

Rektor gymnasieskolan 
Förvaltningschef 
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UN § 78 Dnr 2018/000079  

Medicinskt ledningsansvar inom elevhälsan 2018 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade 2019-09-19 att uppdra till förvaltningschefen att ändra 
tidigare beslut om medicinskt ledningsansvar (MLA) från två till en person med avsatt 
tid för uppdraget med 20% från och med 1 januari 2020.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2019-11-21 §53 
Tjänsteutlåtande Elevhälsochef 2019-11-11 
Protokollsutdrag UN 2019-09-19 §53 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner organisationen med en skolsköterska med medicinskt 
ledningsansvar från och med 2020-01-01.  
 

Skickas till 

Elevhälsochef 
Förvaltningschef 
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UN § 79 Dnr 2017/000076  

Uppdrag - Motion ang utreda möjligheterna att skapa ett fiskemuseum. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav 2016-11-10 Utbildningsnämnden uppdrag i två olika motionsärenden. I en 
motion om Sotenäs kulturarv har Utbildningsnämnden fått i uppdrag att utreda möjligheten att köpa, 
rusta och nyttja en fiskebåt som ett museum och pedagogiskt undervisningsobjekt. Arbetet sker i 
samarbete med lokalt föreningsliv. 
 
Sotenäsgillet beviljades stöd från Leader för att arbeta med frågan men har under hösten 2019 
bedömt att man inte klarar av uppdraget. Förvaltningen har då föreslagit Fiskareföreningen Norden 
som ny projektägare och att Kulturlandskapet ska fungera som konsult och utförare. 2019-10-04 
hölls ett möte med företrädare för de två organisationerna samt Leader och Sotenäs kommun där det 
nya upplägget accepterades. Projektet är nu under flytt från Sotenäsgillet till Fiskareföreningen 
Norden. I samband med detta kommer en projektförlängning att ske. Förvaltningen bedömer att 
projektet kan slutrapporteras till sommaren 2020. 
   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2019-11-21 §54 
Tjänsteutlåtande Kultursekreterare 2019-11-14 
Motioner om att inrätta ett fiskemuseum 
Protokollsutdrag KF 2014-06-12 §81 
Motion kulturarv 2014-10-13 
Protokollsutdrag KF 2016-11-10 §120-121 
Protokollsutdrag UN 2016-09-02 §58 
Protokollsutdrag UNAU 2016-08-22 §36 
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidschef 2016-04-12 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen och uppdrar åt förvaltningen att klargöra 
projektorganisation och samarbetspartners och återkomma med förtydligande vid 
Utbildningsnämndens sammanträde 2020-01-30.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kultur- och fritidschef 
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UN § 80 Dnr 2018/000166  

Kulturpolitiskt program 2019-2022 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program. 
Programmet är framtaget utifrån de styrande dokument och strategier som ligger.  
Enligt gällande beslut har förslaget gått på remiss till de politiska partierna och ett slutgiltigt 
program tas på Utbildningsnämnden 5 december 2019 (UN 2018/167 § 50).  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2019-11-21 §55 
Tjänsteutlåtande Kultursekreterare 2019-11-14 
Kulturplan 2019-2022 efter remissvar 2019-11-14 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) och Patrik Henriksson (S) yrkar på att Socialdemokraternas hela remissvar ska 
arbetas in det kulturpolitiska programmet. 
 
Michael Sandberg (L) och Ragnhild Selstam (M) yrkar att textraden "Rådet tillämpar principen om 
armlängds avstånd." på sidan 5, punkt 4, stycke 2, i programmet stryks.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) och Patrik Henrikssons (S) yrkande och 
finner att nämnden avslår detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på Michael Sandbergs (L) och Ragnhild Selstams (M) yrkande och 
finner att nämnden antar detta.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden antar det kulturpolitiska programmet 2019-2022 som framarbetats efter 
inkomna remissvar 2019-11-12 med tillägg att textraden "Rådet tillämpar principen om armlängds 
avstånd." på sidan 5, punkt 4, stycke 2, i programmet stryks.  

Reservation 

Lotta Johansson (S) och Patrik Henriksson (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande; 
 
Socialdemokraternas största invändning är att programmet saknar innehåll vad avser inriktning och 
omfattning för kulturarbetet i Sotenäs. Det är mycket allmänt hållet. Ibland präglas det av en 
oklarhet kring vilka roller politiska nämnder respektive förvaltningar har. På sidan 5 påstås t.ex. att 
Kultur- och fritidschefen ansvarar för bibliotek, kultur och fritidsverksamhet. Det bör klargöras 
vilka som har det politiska ansvaret. Det blir också oklart hur Rådet för offentlig konst utses och 
vilken instans som har det politiska ansvaret för detta.  
Vi socialdemokrater anser att kultur är viktigt och därför bör programmet vara mer precist, utan att 
inskränka kulturutövarnas frihet. 
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 Ett kulturpolitiskt program bör innehålla mål och strategier i enlighet med förslagen nedansamt ett 
lokalt handlingsprogram som arbetar för att uppnå målen.   
 Här kommer några viktiga punkter som bör vara med och behandlas i ett kulturpolitisktprogram. 
  
1) Kulturhuset Hav och Land saknas helt. Kommunen har beslutat att Hav och Land ska vara just ett 
kulturhus. Det har en mycket stor aktivitet riktad både mot ”finkultur” som opera från Metropolitan 
i New York som bredare satsningar som ”open mic”, kafébio och ett allmänt bioprogram. Nu finns 
även med en filmstudio/filmklubb för att visa kvalitetsfilm. Det finns också en konstförening som 
ordnar utställningar och visar konstfilm. Slutligen är det viktigt att självständiga föreningar som 
erbjuder utåtriktad verksamhet vid kulturhuset får stöd, t.ex. föreläsarföreningen Lyssna & Lär. 
Avtalet mellan kommunen och kulturhuset går ut nu och det är dags att forma en ny relation. 
Kulturhuset och de som bidrar till verksamheten bör få rejält stöd. Inget av detta är med i förslaget 
till kulturpolitiskt program. 
  
2) Vidare bör det i kulturprogrammet anges, att Sotenäs ser Gerlesborgsskolan och kulturarbetarnas 
verksamheter i området som en stor tillgång för kommunen, inte bara för några kurser i våra skolor 
utan även för medborgarna i stort, det kulturintresserade föreningslivet och för besöksnäringen. 
Därför ska kommunen stödja verksamheterna och kulturarbetarna, bl.a genom ett kulturråd (se 
nedan) genom uppföljning av kultursystemprojektet med kulturarbetarnas organisationer kring 
Bottnafjorden. Slutligen bör det genomföras en fördjupad detaljplan av Bottnafjorden i samarbete 
med Tanums kommun för att främja kulturverksamheten och besöksnäringen i området.  
 
3) Stenens hus har diskuterats ivrigt med utställningar och förslag samt möten för allmänhet. Det 
skulle ligga i Hunnebostrand, eventuellt på Udden, och innehålla verksamheter och utställningar 
relaterade till stenverksamhet 
Vi förväntar oss en diskussion om dagsläget och de framtida planerna. Eftersom det också finns ett 
stenhuggarmuseum förväntar vi oss en diskussion om relationen mellan stenens hus och 
stenhuggarmuseet, särskilt som båda lokaliseras till Hunnebostrand. 
 
 4) Kommunen bör inte bara satsa på stenens hus utan också främja idén om ett fiskerimuseum. 
Fisket och fiskberedning är en viktig del vår historia. 
 
5) Till kulturfrågorna hör även samhällsplaneringen som påverkar kultur- och boendemiljö. Detta är 
inte bara en uppgift för byggnadsnämnden. Kommunens kulturprogram bör slå fast vissa 
grundläggande principer för bevarande och utvecklande av kulturmiljöerna. Det ska inte bara sättas 
av en liten % till utsmyckning.  
  
6) En central fråga är hur kommunen beslutar om och verkställer stöd till kulturen samt granskar 
bevarandet och främjandet av kulturmiljön, i och utanför samhällena. Förslaget om en särskild 
kulturnämnd har avvisats. Kultur- och bildningsfrågorna behandlas styvmoderligt i politiken och 
utan ordentligt samarbete med kulturarbetarna. Det gäller både professionella liksom avancerade 
’amatörer’ inom konst, hantverk men även författare, folkbildare mm. Kunnande och intresse finns 
inom Kulturhuset Hav och Land och hembygdsföreningarna och många enskilda, inklusive bland 
aktiva högt kvalificerade pensionärer vars kunskaper och engagemang bör tas tillvara. 
Därför bör det inrättas ett kulturråd med representanter för politiken men även de aktiva, där 
kultursekreterarna bör ingå. 
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 Forts. UN § 80 

 
7) En viktig fråga handlar om kommunens arrangemang i kulturaktiviteter, där det finns 
kommersiella intressen. Kommunen bör ha en policy i denna fråga. 
  
8) Likaväl som Sotenäs är öppen för många kulturuttryck, så ska kommunen vara välkomnade för 
nyinflyttade från andra länder, kulturer och religioner. Kommunen bör samverka med kulturutövare 
och det ideella föreningslivet för att skapa en god integration. Fadderfamiljer för nyinflyttade från 
andra kulturer bör finnas. 
 
9) Vi vill vidareutveckla vårt fantastiska bibliotek och fortsätta satsningen på ”mer-öppet bibliotek”, 
dvs att biblioteket är tillgängligt även när personalen inte arbetar. Biblioteket bör erbjuda litteratur 
på många olika språk.  
 
10) Det är viktigt att alla barn kommer i kontakt med kultur. Vi vill utveckla kulturskolan. 
 

Skickas till 

Kultur- och fritidschef 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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UN § 81 Dnr 2019/000023  

Ärendebalans 2019 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har beslutat att kvartalsvis få ärenden med ej effektiviserade beslut redovisade 
för sig (UN2017-02-09 § 5).   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2019-11-21 §52 
Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2019-11-23 
Ärendebalans 2019-11 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) yrkar att uppdatering av ärendet "Biblioteksplan" ska redovisas för 
Utbildningsnämnden på sammanträdet 2020-04-23.  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) yrkande och finner att nämnden antar 
detta.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisad ärendebalans från utbildningsförvaltningen daterad  
2019-11 och uppdrar åt förvaltningen att redovisa uppdatering av ärendet "Biblioteksplan" på 
Utbildningsnämndens sammanträde 2020-04-23.  
 

Skickas till 

Nämndsekreterare 
Kultur- och fritidschef 
Förvaltningschef 
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UN § 82 Dnr 2019/000119  

Motion - Gratis lusmedel till barn och unga i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Therese Mancini (S) och Sanna Lundström Gustafsson (S) har inkommit med en motion om 
lusmedel till barn och unga i Sotenäs kommun. Motionärerna skriver att det är en klassfråga i 
dagens samhälle om man har råd att avlusa sina barn eller inte. 
Enligt skollagen ska det för elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola finnas elevhälsa. 
Att köpa in och distribuera preparat så som lusmedel ingår inte i skolans/elevhälsans uppdrag. 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
Uppdraget är främst förebyggande och hälsofrämjande.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2019-11-21 §62 
Tjänsteutlåtande Förvaltningschef 2019-11-11 
Skrivelse angående fritt lusmedel 
Protokollsutdrag KF 2019-10-03 §101 
Motion lusmedel 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) och Patrik Henriksson (S) yrkar bifall till motionen.  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) och Patrik Henrikssons (S) yrkande mot 
arbetsutskottets förslag och finner att nämnden antar arbetsutskottets förslag.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tackar motionärerna för förslaget och föreslår Kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  
 

Reservation 

Lotta Johansson (S) och Patrik Henriksson (S) reserverar sig mot beslutet.  
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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UN § 83 Dnr 2019/000058  

Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fattade 2019-03-07 §22 ett inriktningsbeslut om utformandet av Sotenäs 
kommuns framtida skolorganisation. Beslutet grundades på Alliansens valprogram och senare också 
i programförklaringen inför mandatperioden 2019-2022.  
 
Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna kring kravet på god ekonomisk hushållning, elev- 
/befolkningsprognoser, planerad byggnation och långsiktig hållbarhet, krävs en anpassning av 
skolans framtida organisation.  
 
Det pågår ett utvecklingsarbete i utbildningsförvaltningen där hållbarhet och långsiktighet 
eftersträvas samtidigt som antalet tjänster ska minska. Utbildningsförvaltningen har inför läsåret 
2019/2020 flyttat årskurserna 4, 5 och 6 från Smögens skola till Kungshamns skola samt flyttat 
årskurs 6 från Bovallstrands skola till Hunnebostrands skola   

Beskrivning av ärendet 

För att skapa bra förutsättningar för framtiden och följa kraven på lärarbehörigheter behöver 
utbildningsförvaltningen även flytta årskurserna 4 och 5 från Bovallstrands skola till 
Hunnebostrands skola inför läsåret 2020/2021. Detta innebär en ny organisation i norra 
rektorsområdet som ser ut på följande sätt: 

• Bovallstrands skola F-3 
• Hunnebostrands skola F-6 

 
Konsekvensbeskrivning 

Förändringen är positiv för både ekonomi och det systematiska kvalitetsarbetet. 

Ekonomi 
En flytt av mellanstadiets årskurs 4,5 och 6 från Bovallstrands skola till Hunnebostrands 
skola är fullt möjligt. Flytten innebär en minskning av förvaltningens arbetsorganisation med 
motsvarande 2 heltidstjänster eller 1,3 mnkr. Förändringen är en del i en större strukturförändring 
som utbildningsförvaltningen befinner sig i och är nödvändig för att kunna möta 
Kommunfullmäktiges anpassningskrav på 18,7 mnkr under 4 år. 

Regelverk 
Flytten av årskurserna 4,5 och 6 från Bovallstrands skola till Hunnebostrands skola är nödvändig 
för att kunna möta behörighetskraven för lärare i framtiden 

Organisation och personal 
Enklare att organisera utbildningen. 
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Forts. UN § 83 

Medborgarperspektiv 
Med ökade möjligheter att möta behörighetskraven så är förändringen positiv ur ett 
medborgarperspektiv. Utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen har tagit del av 
inkomna skrivelser från allmänheten. 

Analys 
Med en ny organisation i norra rektorsområdet följer utbildningsförvaltningen 
Kommunfullmäktiges anpassningskrav. Utbildningsförvaltningen följer även kraven på 
lärarbehörigheter, som är en viktig förutsättning för att arbeta systematiskt med kvalitetsarbetet. 
Beslutet innebär en flytt av årskurserna 4 och 5 från Bovallstrands skola till Hunnebostrands skola 
inför läsåret 2020/2021 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Inriktningsdirektiv - Förvaltningschef 2019-11-26 
Dokumentation kring planering av flytt av mellanstadiet från Bovall till Hunnebo 
Protokollsutdrag UN 2019-10-17 §67 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) och Patrik Henriksson (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag. 
 
Torbjörn Johansson (SD) yrkar på avslag på förvaltningens förslag.  
 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Lotta Johanssons (S) och Patrik Henrikssons (S) yrkande mot 
Torbjörn Johanssons (SD) yrkande och finner att nämnden antar förvaltningens förslag. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

I enlighet med gällande inriktningsdirektiv ställer sig Utbildningsnämnden bakom 
förvaltningschefens beslut om den nya organisationen i norra rektorsområdet som ska gälla från 
läsåret 2020/2021: 

• Bovallstrands skola F-3 
• Hunnebostrands skola F-6   

 

Jäv 

Jenny Lundin (C) och Pål Ohlzon (SD) deltar inte i handläggningen eller beslutet på grund av jäv. 
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Forts. UN § 83 

Reservation 

Torbjörn Johansson (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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UN § 84 Dnr 2018/000167  

Fritids- och Idrottspolitiskt program 2019-2022 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en fritid och idrottspolitiskt program. 
Programmet är framtaget utifrån de styrande dokument och strategier som ligger.  
Enligt gällande beslut har förslaget gått på remiss till de politiska partierna och ett slutgiltigt 
program tas på Utbildningsnämnden 5 december 2019 (UN 2018/167 § 50).  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2019-11-21 §56 
Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidschef 2019-11-14 
Fritids- och idrottspolitiskt program utkast daterat 2019-11-28 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) och Patrik Henriksson (S) yrkar på att Socialdemokraternas hela remissvar ska 
arbetas in det fritids- och idrottspolitisk programmet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) och Patrik Henrikssons (S) yrkande mot 
arbetsutskottets förslag och finner att nämnden antar arbetsutskottets förslag. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden antar det fritids- och idrottspolitiska programmet 2019-2022 daterat 2019-11-
14 som framarbetats efter inkomna remissvar 2019-11-12.  

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från Ewa Ryberg (V): 
”Jämlikhet ska vara ett nyckelbegreppet i Fritids-och Idrottspolitiska programmet under 
mandatperioden 2019-2020” borde inarbetas in i förslaget i likhet med skrivningen i det 
Kulturpolitiska programmet. 

Reservation 

Lotta Johansson (S) och Patrik Henriksson (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande; 
Socialdemokraterna är kritiska till den korta remisstiden och att det fritidspolitiska programmet är 
för allmänt formulerat samt att det saknas en handlingsplan för fritidsgårdarnas organisation och 
innehåll och kommunens stöd till ungdomar att utöva intressen som inte handlar om idrott saknas. 

Skickas till 

Kultur- och Fritidschefen 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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UN § 85 Dnr 2018/000071  

Kulturvårdsprogram 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens gav förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt 
kulturvårdsprogram Dnr 2018/000071. 
Arbetet med att ta fram kulturvårdsprogram för de mest skyddsvärda kulturminnen sker i 
samarbete med länsstyrelsens kulturminneskonsulenter. Detta arbetet pågått under året och flertalet 
möte och på platsen besök har genomförts och ett underlag till program håller på att tas fram inkl. 
ekonomi. 
Målet var att ha ett färdigt underlag klart under hösten 2019 men på grund av personalomsättning på 
Länsstyrelsen har arbetet försenats.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2019-11-21 §57 
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidschef 2019-11-14 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag med tillägg att uppdra åt 
förvaltningen att till sammanträdet 2020-04-23 återkomma med en uppdatering kring ärendet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) yrkande och finner att nämnden antar 
detta.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen och uppdrar åt förvaltningen att till sammanträdet 
2020-04-23 återkomma med en uppdatering av ärendet.  
 

Skickas till 

Kultur- och fritidschef 
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UN § 86 Dnr 2019/000098  

Dataskyddsombudets tillsynsrapport Sotenäs kommun 2019 

Sammanfattning 

Sotenäs kommuns dataskyddsombud JP Infonet har genomfört den första granskningen av 
kommunens hantering av personuppgifter efter att dataskyddsförordningen trädde i kraft den i maj 
2018. I samband med granskningen togs en tillsynsrapport fram med förslag till 
förbättringsåtgärder. 
   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2019-11-21 §61 
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidschef (dataskyddsombud) 2019-10-24 
Dataskyddsombudets tillsynsrapport 2019 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av tillsynsrapporten från dataskyddsombudet och uppmanar 
förvaltningen att vidta de åtgärder som åligger Utbildningsnämnden. 
   
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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UN § 87 Dnr 2019/000120  

Redovisning av organisationen runt idrottshallen i Kungshamn  

Sammanfattning 

Med anledning av neddragning av vaktmästare i Sotenäs Idrottshall önskar Socialdemokraterna en 
redovisning av organisation runt idrottshallens verksamhet innehållande ekonomi, bemanning, 
uthyrning, kafeterian och eventuell skadegörelse. 
 
I budget 2019 minskade kultur och fritid på vaktmästartjänst i idrottshallen med 0,5 tjänster. Denna 
minskning av tjänst har införts 4 november 2019 så några effekter vad gäller ökat skadegörelse har 
inte synts än.  
 
Med den nya tjänstefördelningen kommer delar av dagarna vara utan bemanning 
Detta innebär att under dagtid/skoltid är hallen stängd för allmänheten och endast skolans 
verksamhet pågår. 
Kafét bemannas och har öppet från kl. 15:00-20:00 vardagar och utifrån uthyrningar på helger. 
Beläggningen i hallen kvällstid är för A-hallen cirka 70% och B-hallen cirka 55% av den öppna 
tiden (kl. 16:00-22:00 vardagar, kl. 10:00 – 18:00 lördagar, kl. 15:00- 18:00 söndagar). 

Ekonomi 
Budgetramen är 2,5 miljoner kr 2019 
Budgetramen för uthyrningsverksamheten har minskat med 150 tkr per år.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2019-11-21 §60 
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidschef 2019-11-11 
Protokollsutdrag UN 2019-10-17 §65 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisningen.   
 

Skickas till 

Kultur- och fritidschef 
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UN § 88 Dnr 2019/000116  

Kulturpris 2019 

Sammanfattning 

Sotenäs Kulturpris utdelas årligen till person eller ideell förening som är eller varit verksam för 
kommunens kulturliv.   
   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2019-11-21 §59 
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidschef 2019-10-23 
Reglemente Kulturpris 
Nomineringar Kulturpris 2019 

Yrkande 

Lotta Johansson (S), Michael Sandberg (L), Ragnhild Selstam (M) och Roland Mattsson (M) röstar 
för att Lennart Wasserman ska tilldelas Kulturpriset 2019.  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) med fleras förslag och finner att nämnden 
antar detta.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden utser Lennart Wasserman till vinnare av Kulturpriset 2019 med motiveringen: 
Årets pristagare har under många år berikat det kulturella livet i Sotenäs både som kantor, 
musiklärare, körledare, underhållare och som kulturperson.  
 

Jäv 

Jenny Lundin (C) deltar inte i handläggningen eller beslutet på grund av jäv.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidschef 
Pristagare 
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UN § 89 Dnr 2019/000117  

Idrotts- och fritidspris 2019 

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.  
   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2019-11-21 §58 
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidschef 2019-10-23 
Reglemente Idrotts- och fritidspris 
Nomineringar Idrotts- och fritidspris 2019 

Yrkande 

Ragnhild Selstam (M) röstar på Mikael Olsson som årets pristagare. 
 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ragnhild Selstams (M) förslag och finner att nämnden antar 
detta.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden utser Mikael Olsson till vinnare av Idrotts- och Fritidspriset 2019 med 
motiveringen: Årets pristagare har i flera år lagt ned mycket tid och engagemang för att undervisa 
nya bridgespelare i bridgens ädla konst samt engagerar spelare över generationsgränserna.  
 

Jäv 

Patrik Henriksson (S) och Michael Sandberg (L) deltar inte i handläggningen eller beslutet på grund 
av jäv.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidschef 
Pristagare 
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UN § 90 Dnr 2019/000002  

Budgetuppföljning, delårsrapport 2019 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen går muntligen igenom budgetläget per oktober.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av förvaltningschefens redovisning av budgetuppföljningen.  
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UN § 91 Dnr 2019/000006  

Redovisning av anmälningsärenden 2019 

Sammanfattning 

Anmälningsärenden redovisas för Utbildningsnämnden. 
73. Protokollsutdrag KS 2019-10-16 § 165 Sotenäs kommun, delårsbokslut januari-augusti 

2019. 
74. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller kränkande 

behandling (Rektor Sotenässkolan, UN 2019/18). 
75. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller kränkande 

behandling (Rektor gymnasieskolan skola, UN 2019/18). 
76. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller kränkande 

behandling (Rektor Kungshamns skola, UN 2019/18). 
77. Bilaga 1 till Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda. 
78. Samverkansprotokoll utbildningsförvaltningen 2019-11-06. 
79. Protokollsutdrag KF 2019-11-07 § 104 Sotenäs kommun, delårsbokslut januari-augusti 

2019. 
80. Skrivelse Inriktningsdirektiv framtida skolorganisation 
81. Information Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) namnbyte till Sveriges Kommuner 

och Regioner (SKR). 
82. Samverkansprotokoll utbildningsförvaltningen 2019-11-27. 
83. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller kränkande 

behandling (Rektor Bovallstrands skola, UN 2019/18). 
84. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller kränkande 

behandling (Rektor Hunnebostrands skola, UN 2019/18). 
85. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller kränkande 

behandling (Rektor Hunnebostrands skola, UN 2019/18). 
86. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller kränkande 

behandling (Rektor Hunnebostrands skola, UN 2019/18). 
87. Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier, och/eller kränkande 

behandling (Rektor Hunnebostrands skola, UN 2019/18). 
88. Skrivelse Inriktningsdirektiv framtida skolorganisation 2019-12-01 
89. Skrivelse Inriktningsdirektiv framtida skolorganisation 2019-12-04 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande nämndsekreterare 2019-11-26      

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden.   

Skickas till 

Nämndsekreterare 
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UN § 92 Dnr 2019/000007  

Redovisning av delegationsbeslut 

Sammanfattning 

Vissa delegationsbeslut tagna av tjänstepersoner i utbildningsförvaltningen ska redovisas för 
Utbildningsnämnden. Under perioden från föregående sammanträde 2019-10-09 till och med 
dagens datum 2019-11-26, har inga sådana delegationsbeslut inkommit till diariet för redovisning.   

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.   
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UN § 93 Dnr 2019/000128  

Barnkonventionen som svensk lag 2020-01-01 - förberedande arbete 

Sammanfattning 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s 
generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 
1990. Riksdagen har tagit beslut om att barnkonventionen ska bli svensk lag från den 1 januari 
2020. 
Varje huvudman måste anpassa sitt arbete och val av metoder utifrån sina förutsättningar och 
behov, så länge de krav som följer av skollagstiftningen och barnkonventionen uppfylls. Skolverket 
kommer noga följa utvecklingen av rättspraxis på området.  

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att uppdra åt förvaltningschefen att fortsätta arbetet med att 
implementera barnkonvention i det dagliga arbetet och beslut.  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att nämnden antar 
detta.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att fortsätta arbetet med att implementera 
barnkonvention i det dagliga arbetet och beslut.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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UN § 94 Dnr 2019/000132  

Tillgänglighet till handikappsparkeringar i samband med uthyrning av 
kommunala lokaler och vid markupplåtelser 

Sammanfattning 

Frågan lyfts med anledning av att vid vissa arrangemang där kommunen upplåtit mark eller lokal 
blockeras handikappsparkeringsplatser på något sätt.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vid uthyrning av kommunala lokaler tillse att 
handikappsparkeringar i anslutning till lokalerna inte blockeras samt tillskriver Kommunstyrelsen 
att se över regler för markupplåtelse med anledning av detsamma.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kultur- och Fritidschef 
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UN § 95 Dnr 2019/000026  

Information, meddelande och kurser 2019 

Sammanfattning 

A) Gymnasiet 
Förvaltningschefen informerar om gymnasiesamverkan Lysekil. 
 
B) Skrivelse angående framtida skolorganisation 
Information kring inkommen skrivelse angående framtida skolorganisation i Bovallstrand och 
Hunnebostrand. 
 
C) Skolskjuts 
Förvaltningschefen rapporterar kring skolskjutsorganisationen. 
 
D) Cafédialog 
Information ges kring dialogen med berörda föräldrar om framtida förskola och grundskola på 
Smögen. 
 
E) Kontaktpolitiker 
Information ges kring besök som kontaktpolitiker under hösten 2019. 
 
F) Skolinspektionens beslut efter regelbunden granskning av huvudmannen 
Förvaltningschefen redogör kring beslutet efter skolinspektionens regelbundna granskning av 
huvudmannen.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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