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UN § 53   

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande ärende som tillägg: 
 
- Remiss - Kostpolicy 
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UN § 54 Dnr 2021/000010  

Information, meddelande och kurser 2021 

Sammanfattning 

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

 
B) Status COVID-19 

Förvaltningschefen informerar om aktuellt läge med anledning av COVID-19. 
 

C) Aktuellt läge inriktningsdirektivet skolorganisation 
Förvaltningschefen informerar aktuellt läge gällande skolorganisationen utifrån 
inriktningsdirektivet. 

 
D) Särskolan 

Förvaltningschefen informerar kring särskolan och antal elever samt den nya rektorn. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 55 Dnr 2021/000063  

Remiss - Kostpolicy för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Tidigare kostpolicy behöver förnyas i och med de nya verksamhetsmålen samt Agenda 2030 samt 
Sotenäs kommuns vision 2032. I kostpolicyn föreslås kommunfullmäktige besluta vilka värderingar 
och grunder som ska styra arbetet inom kommunens verksamheter. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2021-05-18 § 23 att remittera kostpolicyn till 
Omsorgsnämnden, Utbildningsnämnden samt Hållbarhetsrådet för yttrande senast 2021-09-20. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att kalla till ett extra sammanträde 2021-09-16 och uppdrar åt 
förvaltningschefen att till detta återkomma med förslag på remissvar. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 56 Dnr 2021/000074  

Revidering av dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden 2021 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen, som är kommunens arkivmyndighet, antog 2020-10-28 § 176 Riktlinjer för 
ersättningsskanning att gälla från 2021-01-01, som möjliggör för kommunen att digitalisera 
ärendehanteringen och på så sätt effektivisera arbetssätt och processer. Ersättningsskanning innebär 
att merparten av alla pappershandlingar som inkommer till kommunen skannas in. Den digitala 
versionen ersätter därefter pappershandlingen som i sin tur gallras. 
Dock får inte en handling, oavsett format, gallras om inte ett gallringsbeslut finns och det är 
dokumenthanteringsplanen som fungerar som nämndens gallringsbeslut. 
 
Utbildningsnämndens nu gällande dokumenthanteringsplan behöver därför revideras för att gallring 
av pappershandlingar inkomna från och med 2021-01-01 som tillhör ärenden upprättade 2021 och 
senare ska kunna genomföras. 
 
En handlingstyp kan dessutom ha olika dignitet och värde beroende på dess informationsinnehåll 
och det kan röra sig om både högt och lågt informationsvärde inom respektive handlingstyp och 
kategori. Exempelvis bör avtal, kontrakt och överenskommelser som är verksamhetskritiska eller 
som i övrigt har stor ekonomisk eller juridisk betydelse inte ersättningsskannas.  
 
I den reviderade dokumenthanteringsplanen framgår det i vilket format som respektive handling ska 
finnas i. Detta tydliggör vilka handlingar som ska finnas på papper och digital, endast digitalt eller 
endast på papper. Anges endast format digitalt är det likställt med gallringsbeslut för en eventuell 
pappershandling. 
 
Ersättningsskanning gäller enbart handlingar som tillhör ärenden upprättade 2021 och senare. Detta 
framgår i inledningen av dokumenthanteringsplanen under rubriken Ersättningsskanning. För 
handlingar tillhörande ärenden upprättade 2020 eller tidigare gäller dokumenthanteringsplan 
antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-13 § 70.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2021-08-23 § 41  
Tjänsteutlåtande Revidering av dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden - Nämndsekreterare 
2021-07-08 
Förslag dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden 2021-07-08 
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Forts. UN § 56 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden antar dokumenthanteringsplan daterad 2021-07-08 för utbildningsnämndens 
verksamhetsområden och beslutar att allmänna handlingar ska gallras i enlighet med denna från och 
med 2021-01-01. 
Utbildningsnämnden förtydligar att ersättningsskanning av handlingar och gallring av de samma 
endast får göras om dessa tillhör ärenden upprättade 2021 och senare. För gallring retroaktivt, och 
av handlingar som inte dokumenterats i dokumenthanteringsplanen, krävs separata gallringsbeslut.  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Nämndsekreterare 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Administrativ chef för kännedom 
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UN § 57 Dnr 2021/000029  

Ärendebalans 2021 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade 2017-02-09 § 5, att en redovisning av ärenden med ännu ej 
effektiviserade beslut ska ske varje kvartal. Listan över ärenden med ej effektiviserade 
beslut som ska behandlas politiskt uppdateras efter varje sammanträde i arbetsutskottet och 
i nämnden. Ett avslutat ärende tas bort från listan.   
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2021-08-23 § 42 
Tjänsteutlåtande Ärendebalans 2021-07 - Nämndsekreterare 2021-07-16 
Ärendebalans Utbildningsnämnden 2021-07-16 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisad ärendebalans daterad 2021-07-16. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 58 Dnr 2021/000065  

Remiss - Tillgänglighetsstrategi Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

I ärendet behandlas förslag till tillgänglighetsstrategi. 
 
Tillgänglighetsstrategin beskriver Sotenäs kommuns policy för tillgänglighet samt det arbete som 
kommunen gör på området. Tillgänglighetsstrategin ska ligga till grund för ytterligare mål och 
aktiviteter i nämndernas verksamhetsplanering inom raden för kommunens styr- och 
ledningsmodell. I styr- och ledningsmodellen sätts nämndsspecifika mål, nyckeltal och aktiviteter i 
syfte att säkerställa att denna strategi genomförs.   
 
Strategin visar på den ambition kommunen har som syftar till att säkerställa så att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv och delta i samhällets alla former. 
 
I tillgänglighetsstrategin föreslås Kommunfullmäktige fastslå vilka värderingar och grunder som 
ska styra kommunens arbete liksom beslut i enskilda ärenden.   

Beskrivning av ärendet 

Nämnderna arbetar med tillgänglighet externt och internt. Däremot saknar kommunen fastställda 
grundprinciper för tillgänglighet. 
 
Tillgänglighetsstrategin syftar till att säkerställa en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar 
tillgänglighet. Med detta menas att Sotenäs kommun bedriver en ändamålsenlig attraktiv, sund och 
säker verksamhetsmiljö som bidrar till hög produktivitet hos kommunens verksamheter, en effektiv 
hantering och styrning av ärenden hos nämnderna. 
 
Tillgänglighetsstrategi för Sotenäs kommun har remitterats till Utbildningsnämnden. 

Remissvar 
Tillgänglighetsstrategin ger en viljeinriktning utan att fastna i detaljer. Det går att följa ambitionen 
att säkerställa en hållbar tillgänglighet i strategin. 
Tillgänglighetsstrategin tar upp väsentliga saker som rör Utbildningsnämndens verksamheter och 
den kommer därmed att vara naturlig att följa. Förvaltningschefen konstaterar att 
tillgänglighetsstrategin följer de styrdokument som är gällande för förskolan och skolan. 
Tillgänglighetsstrategin tar också hänsyn till Sotenäs kommuns ambition att bli en attraktiv 
skolkommun. 
Tillgänglighetsstrategin har även tagit fasta på betydelsen av tillgänglighet för alla vid 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2021-08-23 § 43 
Tjänsteutlåtande remiss Tillgänglighetsstrategi Sotenäs kommun - Förvaltningschef 2021-07-12 
Remiss Tillgänglighetsstrategi Sotenäs kommun 2021-05-11 
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Forts. UN § 58 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningschefens remissvar enligt följande: 
Tillgänglighetsstrategin ger en viljeinriktning utan att fastna i detaljer. Det går att följa ambitionen 
att säkerställa en hållbar tillgänglighet i strategin. 
Den tar upp väsentliga saker som rör Utbildningsnämndens verksamheter och den kommer därmed 
att vara naturlig att följa. Det konstateras att tillgänglighetsstrategin följer de styrdokument som är 
gällande för förskolan och skolan samt att den också tar hänsyn till Sotenäs kommuns ambition att 
bli en attraktiv skolkommun. 
Tillgänglighetsstrategin har även tagit fasta på betydelsen av tillgänglighet för alla vid kultur- och 
fritidsevenemang. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 59 Dnr 2021/000072  

Samråd om ny översiktsplan för Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

En översiktsplan är ett politiskt dokument som redovisar den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön. Planen används som ett väl underbyggt och förankrat besluts- och 
handläggarunderlag för politiker och tjänstpersoner.  
I översiktsplanen beskrivs hur Sotenäs kommun förväntas utvecklas på kort sikt de närmsta tio åren 
men också med riktlinjer för den långsiktiga utvecklingen fram emot 2050. Huvudstrategin för 
planen är ”Unikt landskapsunika orter”. Huvudstrategins innebörd är att tillvarata det unika 
landskap som finns och bygga vidare på de lika så unika kvalitetsorterna. I planen redovisas 
kommunens syn på hur mark och vatten ska användas utefter den inriktning som huvudstrategin 
med tillhörande tematiska områden ger. 
 
I samrådsskedet ska kommunen samråda med länsstyrelsen, regionen och de kommuner som berörs. 
Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheterna, sammanslutningar och 
enskilda i övrigt som har intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. 
Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till 
insyn och påverkan.  
 
Utbildningsförvaltningen har möjlighet att lämna förslag och synpunkter på översiktsplanen.    
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2021-08-23 § 44 
Tjänsteutlåtande Samråd om ny översiktsplan för Sotenäs kommun - Förvaltningschef 2021-07-09 
Samrådshandlingar ny översiktsplan 2021-06-28 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av utbildningsförvaltningens synpunkter på samrådet för Sotenäs 
kommuns nya översiktsplan. 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 60 Dnr 2021/000043  

Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 - med missiv 
revisionsplan för 2021-2024 

Sammanfattning 

Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna genomfört en grundläggande granskning av 
nämnderna i kommunen under 2020. Utbildningsnämndens förbättringsområden är ekonomisk 
månadsvis uppföljning av helårsprognoser samt att internkontrollen saknar riskanalys.  
 
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar kommunrevisionen Utbildningsnämnden att: 

• Säkerställa att uppföljning av ekonomin sker löpande vid sammanträde 
• Säkerställa att den interna kontrollen stärks med en riskanalys 

 
Svar från utbildningsförvaltningen: 

• Under 2021 sänds ekonomisk helårsprognos till nämndens ledamöter varje månad, enligt 
styrmodellen. Helårsprognoserna behandlas även på kommande nämndsmöte. 

• Utbildningsnämnden kommer att utveckla arbetet med riskanalysen inför interkontrollplan 
2022. 

Beskrivning av ärendet 

Förbättringsområden 

Ekonomi 
Revisorernas granskning visar på att under 2020 har inte en ekonomisk uppföljning per mars, maj, 
juni, september, november eller december genomförts. Kommunens ekonomiska styrprinciper visar 
på att en uppföljning ska ske per februari, mars, maj, juni, september, oktober och november. 
Nämnden har tagit del av prognosen men inte som en del av ärendehandlingar inför ett 
nämndssammanträde utan via e-post. 

Åtgärd 
Inför 2021 har Utbildningsnämnden åtgärdat uppföljningen av helårsprognosen och nämnden får 
numera den ekonomiska helårsprognosen presenterad som ett ärende per februari, mars, maj, juni, 
september, oktober och november månad. 

Intern kontroll 
Nämndens internkontrollplan för 2020 saknar riskanalys. Det framgår inte i nämndens protokoll att 
nämnden genomfört riskbedömning i enlighet med reglementet för internkontroll. 

Åtgärd 
Nämnden har åtgärdat detta genom att genomföra riskbedömning i enlighet med reglementet för 
internkontroll. 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 53 – 63 | 2021-09-07 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 13(16)
 

 
 

Forts. UN § 60 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2021-08-23 § 40 
Tjänsteutlåtande Kommunrevisionens grundläggande granskning 2020 - Förvaltningschef 2021-07-09 
Ernst & Youngs revisionsrapport 2020 - daterad mars 2021 samt Kommunrevisionens 
Revisionsplan 2021-2024 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar de av förvaltningschefen redovisade åtgärder som upprättats i och med 
kommunrevisionens grundläggande granskning 2020; 

• Under 2021 sänds ekonomisk helårsprognos till nämndens ledamöter varje månad, enligt 
styrmodellen. Helårsprognoserna behandlas även på kommande nämndsmöte. 

• Utbildningsnämnden kommer att utveckla arbetet med riskanalysen inför interkontrollplan 
2022 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen för kännedom 
Ekonomichef för kännedom 
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UN § 61 Dnr 2021/000002  

Budgetuppföljning 2021 - delårsrapport 

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. 
 
Utbildningsnämnden följer budgeten relativt väl. Förvaltningschefens bedömning är att 
utbildningsförvaltningen kommer att redovisa ett resultat i balans med budgeten per december 
2021. Positivt resultat +2,5 mnkr för perioden januari till juni är till följd av en utebliven 
periodisering av intäkter för verksamheten gymnasie- och vuxenutbildningen. Bedömningen 
grundar sig på en total genomgång av både intäkter och kostnader. I bedömningen finns de ökade 
kostnader för vikarier och sjuklönerna med. Detta är engångskostnader för covid-19. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2021-08-23 § 45 
Tjänsteutlåtande budgetuppföljning - Förvaltningschef 2021-07-09 
Utbildningsnämndens nämndsprognos per 2021-06 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner lämnad helårsprognos per juni 2021. 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Ekonomichef för kännedom 
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UN § 62 Dnr 2021/000007  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

 

Delegeringslista 

Datum Dokid Beskrivning  Nummer 
2021-08-18 18144 

 
Delegationsbeslut tilldelning, 
dokumentation direktupphandling samt 
efterannonsering Hybridklassrum 

2021/000077 

2021-07-05 18117 
 

Delegationsbeslut - Förenklad upphandling 
välfärdstjänst (skolläkare) 2021/2022 

2021/000070 

2021-07-05 18116 
 

Delegationsbeslut lotteritillstånd enligt § 17 
lotterilagen Nordens Arks Vänner 2021-07-
01 - 2024-06-30 

2021/000073 

 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut. 
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UN § 63 Dnr 2021/000006  

Redovisning av anmälningsärenden 2021 

Anmälningsärenden 

Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2021-07-02 18121 

 
Beslut/yttrande ändring av statligt 
byggnadsminne Hållö Fyr 

Riksantikvarieämbetet 

2021-07-01 18108 
 

Utökad satsning gällande tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 -  Skolmiljarden   

Skolverket 

2021-06-28 18104 
 

Protokollsutdrag KF § 73 2021-06-17 
Flytt av Kommunfullmäktiges 
sammanträden på grund av 
Kommunalförbundet Fyrbodals 
direktionsmöten 

Kommunfullmäktige 

2021-06-28 18103 
 

Protokollsutdrag KF § 69 2021-06-17 
Tertialuppföljning januari - april 2021 

Kommunfullmäktige 

2021-06-28 18101 
 

Protokollsutdrag KF § 67 2021-06-17 
Mål- & resursplan 2022-2025 Budget 
2022 

Kommunfullmäktige 

2021-06-21 18095 
 

Rapport över imålningen av de 
maritima ristningarna på Hållö 

Utpost Hållö 

2021-06-03 18061 
 

Anmälan 19 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Hunnebostrands skola 

2021-05-31 18048 
 

Anmälan 18 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Sotenässkolan 

2021-05-26 18045 
 

Arbetssituation förskolan Lärarförbundet 

2021-05-25 18042 
 

Anmälan 17 - Angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller 
kränkande behandling 

Rektor Hunnebostrands skola 

. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden. 
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