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Justerare Bengt Sandberg 

Justering Protokollet justeras 2020-09-21 kl. 15:00 på kommunkansliet. 
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 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
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 Bengt Sandberg   
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UN § 58   

Fastställande av dagordning 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande tillägg som informationspunkter: 
 
- Nybyggnation Väjern 
- Gerlesborgsskolan 
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UN § 59 Dnr 2020/000008  

Information, meddelande och kurser 2020 

Sammanfattning 

A. Gymnasiet och Komvux 
Rektor redogör kring nuläget för kommunens gymnasie- och komvuxelever, samt ekonomi. 

 
B. Pedagogisk idé 

Förvaltningschefen redogör kring hur arbetet fortskrider. 
 

C. Smögens förskola 
Förvaltningschef redogör kring arbetet med flytten av Smögens förskola. 

 
D. Beslut Sotenässkolan Covid-19 

Förvaltningschef redogör för mer omfattande beslut som rektorn för Sotenässkolan tagit 
med anledning av COVID-19. 

- Inställd PRAO-vecka för åk 9 
- Inställd HLR-utbildning för personal 
- Inställd brandutbildning för ny personal 

 
E. Skolinspektionen Covid-19 

Förvaltningschef informerar om att Åsens och Kungshamns skola slumpmässigt valts ut av 
Skolinspektionen för en inspektion kring hantering av COVID-19. 

 
F. Utbildningsnämndens beslut och åtgärder med anledningen av laxodlingens etablering. 

Förvaltningschefen redogör för utbildningsförvaltningens arbete kring etableringen. Dialog 
förs och kommer att fortsätta föras inom nämnden, utvecklingen följs noga. 

 
G. Utbildningsnämndens mötesrutiner hösten 2020 

Dialog kring hur möten för nämnd och arbetsutskott ska genomföras under hösten 2020 med 
anledning av COVID-19. Förslag på alternativa lösningar för fysiska möten ska tas fram. 

 
H. Revisionens grundläggande granskning 2019 

Förvaltningschefen redogör för ekonomichefens svar till revisionen med anledning av den 
grundläggande granskningen 2019. 

 
I. Nybyggnation Väjern 

Ordföranden informerar om nybyggnation Väjern. 
 

J. Gerlesborgsskolan 
Kort information om Gerlesborgsskolan. 
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K. Skolinspektionens riktade granskning 2019 
Kvalitetsutvecklare redogör för svaret till Skolinspektionen efter deras riktade granskning 
2019 och hur arbetet fortgår kring de punkter som påpekades. Svaret är inskickat och en 
återkoppling från Skolinspektionen väntas. 

 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UN § 60 Dnr 2020/000033  

Kartläggning av antal elever i behov av särskilt stöd 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen fick i februari uppdrag av Utbildningsnämnden att kartlägga antalet elever 
i behov av särskilt stöd och redovisa detta i samband med SKA-dagarna. 
 
En kartläggning har genomförts och redovisas i kartläggningen för arbetsgång elever i behov av 
stöd. Dessutom har en revidering av den arbetsgång som används för kartläggningen påbörjats 
genom samtal med rektor, speciallärare och specialpedagoger. En fortsättning av denna revidering 
kommer att ske under höstterminen 2020 och då också innefatta övriga delar av elevhälsan.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2020-08-27 § 39 
Tjänsteutlåtande Kartläggning elever - Kvalitetsutvecklare 2020-08-18 
Kartläggning arbetsgång elever i behov av stöd 2020-08-20 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
 

Skickas till 

Kvalitetsutvecklaren 
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UN § 61 Dnr 2020/000083  

Gatunamn Vägga 2:408 mfl. 

Sammanfattning 

Ny bebyggelse planeras vid Vägga 2:408 med flera. Kommunen behöver därför få två nya 
gatunamn. Gatorna binds samman med Lindalsskogen och Gräsholmsgatan.  
 
Ändrad markanvändning aktualiserar två nya gatunamn i området Vägga 2:408 m.fl. Här planeras 
flera tomter till försäljning. I enlighet med gällande rutiner har fråga om namnförslag till den nya 
vägen ställts till en lokalt aktiv förening, i detta fall Väjerns intresseförening Friska vindar. De har 
lämnat följande förslag: ”Vi fick frågan om två gatunamn på det nya området som ingår i den 
bebyggelse som omfamnas av Dinglevägen och Lindalskogen, det är bara namn på holmar och skär 
i det området så vi vill föreslå Sodeskärsgatan/Sodeskärsvägen och 
Klåvvskärsgatan/Klåvvskärsvägen. Vi ser gärna att kulturnämnden tar hänsyn till det dialektala 
namnet Sodeskär.” 
 
Enligt Lantmäteriets skrift God ortnamnssed (2016) så ska ”ortnamn i övrigt stavas enligt 
vedertagna regler för språkriktighet, om inte hävdvunna stavningsformer talar för annat”. 
 
Skären som Väjerns intresseförening Friska vindar hänvisar till har enligt sjökort och andra 
kartor stavningen Soteskär respektive Klövskär eller Klåvskär. Klövskär verkar mer allmänt 
accepterad medan Klåvskär får anses mer lokalt förankrad. Förvaltningen föreslår därför namnen 
Soteskärsgatan (Gräsholmsgatan till Lindalsskogen) samt Klövskärsgatan 
(Soteskärsgatan till Lindalsskogen). Namnförslagen sker med hänvisning till god ortnamnssed 4§ 1 
kap Kulturmiljölagen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2020-08-27 § 40 
Tjänsteutlåtande gatunamn Vägga 2:408 m.fl. - Kultursekreterare 2020-08-18 
Illustrationskarta Vägga 2:408 m.fl.  

Yrkande 

Ragnhild Selstam (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att de två nya gatorna i Vägga 2:408 m.fl. får namnen Soteskärsgatan 
(Gräsholmsgatan till Lindalsskogen) samt Klövskärsgatan (Soteskärsgatan till Lindalsskogen).  
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Forts. UN § 61 

Skickas till 

Kultursekreteraren 
GIS-ingenjör 
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UN § 62 Dnr 2020/000065  

Redogörelse ansvarsfördelning drift och skötsel kommunala badplatser 
och dess byggnader 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidschefen redogör muntligen hur ansvarsfördelningen ser ut vad gäller drift och 
skötsel av kommunala badplatser och dess byggnader. Detta ansvar ligger på drift- och projekt 
tillsammans med vissa lokala intresseföreningar. Inget ansvar ligger på kultur och fritid.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2020-08-27 § 44 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UN § 63 Dnr 2018/000071  

Kulturvårdsprogram 

Sammanfattning 

En åtgärdsplan för skötsel av natur- och kulturmiljöer är upprättad i samarbete med Länsstyrelsens 
kultur/naturvårdsenhet. 
Åtgärdsprogrammet lyfter fram de miljöer som i anslutning till lederna och motionsspåren 
är intressanta och viktiga att sköta. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Det är svårt att beräkna kostnaderna exakt för alla åtgärder. Kommunen kommer att ha möjligheter 
att söka ersättning för uppkomna kostnader. Utifrån tilldelningen kommer åtgärder genomföras i 
den takt och ordning som verksamheten klarar av. 

Organisation och personal 
Arbetet utförs av kultur och fritids personal.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2020-08-27 § 45 
Tjänsteutlåtande kulturvårdsprogram - Kultur- och fritidschef 2020-08-20 
Förslag åtgärdsplan kulturmiljöer 2020-08-13 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förslag på åtgärdsplan för kulturvårdsprogram daterad 2020-08-13.  
 

Skickas till 

Kultur- och fritidschef 
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UN § 64 Dnr 2020/000048  

Motion - restaurera Sandöslingan och närområdet (KA 2019/1320) 

Sammanfattning 

Michael Sandberg (L) och Mikael Sternemar (L) har inkommit med en motion med önskemål om 
utredning om vilka åtgärder som behöver vidtas för att upprusta motionsslingan på Sandö (Smögen) 
och inrätta en fast grillplats med bänkar. 

Beskrivning av ärendet 

Sandöslingan är välbesökt motionsspår året om både för bofasta och besökande. Sandöslingan har 
en beläggning av grus och går även över bergspartier. 
Underlaget och avrinningen gör att det vid regn försvinner stora delar av materialet. För att åtgärda 
detta behöver spåret dräneras och på flera ställen kommer man behöva bygga stödmur och kantstöd 
för att få materialet att stanna kvar.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-08-27 § 46 
Tjänsteutlåtande motion restaurera Sandöslingan - Kultur- och fritidschef 2020-08-19 
Protokoll KF 2019-11-07 § 122 
Motion - Restaurera Sandöslingar och närområdet 

Yrkande 

Michael Sandberg (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Michael Sandbergs (L) förslag och finner att 
Utbildningsnämnden antar detta.  
 

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen om en utredning 
innehållande en kostnadskalkyl och åtgärdsförslag för en restaurering av Sandöslingan.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidschef för kännedom 
 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll §§ 58 – 74 | 2020-09-17 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 12(24)
 

 
 

UN § 65 Dnr 2020/000049  

Motion - Ökad tillgänglighet natur- och motionsslingan Kungshamn 
(KA 2019/001107) 

Sammanfattning 

Therése Mancini (S) och Jan-Olof Larsson (S) har inkommit med en motion om att asfaltera cirka 
100 meter av motionsspåret i Kungshamn från startplatsen fram till sjön (dammen) för att öka 
tillgängligheten för boende på Kvarnbergshemmet. 

Beskrivning av ärendet 

För några år sedan anlades en gångväg som var tillgänglighetsanpassad från Kvarnbergsområdet till 
starten på motionsslingan. Motionsslingan har idag grusbelagd yta som kan vara svår att ta sig fram 
på med rullstol och andra hjälpmedel. 
Sträckan som föreslagits används både för motionärer som nyttjar spåren, gående från och till 
Väjern samt är en flitigt använd promenadstig. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Det är svårt att beräkna kostanden för detta arbete då delar av sträckan behöver dräneras och 
förstärkas med kantstöd på vissa partier. 
En uppskattad kostnad är ca 75 000 kr. 
Det finns inga ekonomiska möjligheter för denna åtgärd inom kultur och fritids driftbudget 
utan detta får vid bifall tas upp i investeringsbudgeten för 2021. 

Barnperspektiv 
Ökad tillgängligt till spåren ger flera grupper möjlighet till aktiva fritidsaktiviteter. 

Medborgarperspektiv 
Ökad tillgängligt till spåren ger flera möjlighet till aktiva fritidsaktiviteter.    

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2020-08-27 § 47 
Tjänsteutlåtande motion ökad tillgänglighet natur- och motionsslinga Kungshamn - Kultur- och 
fritidschef 2020-08-19 
Protokollsutdrag KF 2019-10-03 § 101 
Motion om ökad tillgänglighet natur- och motionsslingan Kungshamn 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
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Forts. UN § 65 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen och att finansiering sker via 
investeringsbudget för 2021.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidschef för kännedom 
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UN § 66 Dnr 2020/000063  

Redovisning fritidsverksamhet 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidschefen redogör muntligen för kommunens ungdomsverksamhet 2019.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2020-08-27 § 48 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UN § 67 Dnr 2020/000077  

Ansökan om hyresfritt år 

Sammanfattning 

Sotenäs Gym och Motion har inkommit med en skrivelse om att få hyresfritt år 2020 på grund av 
rådande Coronapandemin. 
Föreningen hyr lokaler på Guleskär i Kungshamn av Sotenäs kommun. Hyreskostnaden är cirka 280 
000 kronor per år och är den största utgiftsposten för föreningen. 
Under pandemin har antalet aktiva minskat med över hälften mot föregående år. Föreningen är en 
ideell förening utan eget vinstintresse som sköter det mesta av underhållet i lokalen själva. Ett 
hyresfritt år är något som skulle påverka verksamhetens förmåga att fortsättningsvis bedriva sin 
hälsofrämjande verksamhet för kommunens invånare. 
Detta kan göra så att föreningen klarar av effekterna av denna pandemi. 

Konsekvensbeskrivning 

Verksamheter som hyr kommunala affärsdrivande lokaler har enligt beslut KS §90 (2020-04-15) 
haft möjligheter att skjuta upp hyresinbetalningen till oktober 2020-09-30. Föreningen har utnyttjat 
detta uppskov men ser inga eller mycket små möjligheter att kunna betala dessa hyror utan att det 
får mycket stora konsekvenser för föreningens ekonomi. 

Ekonomi 
Hyreskostnaden är cirka 280 000 kronor per år för lokalen. Kultur och fritid har ingen möjlighet 
inom befintlig budget täcka denna kostnad som bidrag.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2020-08-27 § 49 
Tjänsteutlåtande ansökan om hyresfritt år - Kultur- och fritidschef 2020-08-19 
Ansökan om hyresfritt år - Sotenäs gym och motion 2020-07-07 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) yrkar att ärendet lämnas över till Kommunstyrelsen för beslut. 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden överlämnar ärendet med ansökan om ett hyresfritt år till Kommunstyrelsen för 
beslut.  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Sotenäs Gym och Motion 
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UN § 68 Dnr 2020/000045  

Beslut med anledning av COVID-19 -  Insatser för föreningslivet 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidschefen redogör muntligen för kommunens föreningars situation med anledning av 
COVID-19.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2020-08-27 § 50 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) yrkar att utifrån redovisad nulägesbeskrivning uppdra åt förvaltningschefen 
att stärka föreningarnas möjligheter att möta problem orsakade av COVID-19. 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att utifrån redovisad nulägesbeskrivning stärka 
föreningarnas möjligheter att möta problem orsakade av COVID-19. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kultur- och fritidschef för kännedom 
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UN § 69 Dnr 2020/000076  

Revidering skolskjutsreglemente 

Sammanfattning 

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, elever i 
grundskolan och grundsärskolan om det behövs. Elevens hemkommun ska göra en bedömning av 
behovet i varje enskilt fall. Utifrån att kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för 
elever i förskoleklass, behöver Utbildningsnämnden revidera gällande skolskjutsreglemente för att 
följa Skollagen (2010:800) om skolskjuts i hemkommunen: 9 kapitlet 15 b § skollagen 
(förskoleklassen).     
 
Författningar som reglerar skolskjuts: 

• Skolskjutsförordningen (SFS 1970:340) 
• Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17) 
• Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om anordningar för utmärkning av skolskjuts (TSVFS 

1988:21) 
• Skollagen SFS2010:800  

9 kap. 15 b § (förskoleklass) 
10 kap. 32, 33 och 40 §§ (grundskoleelever) 
11 kap. 31, 32 och 39 §§ (grundsärskoleelever)  

 

Beskrivning av ärendet 

Det är elevens hemkommun som i varje enskilt fall gör en bedömning av om eleven har rätt till 
kostnadsfri skolskjuts. En elev i en kommunal grundskola eller grundsärskola har rätt till skolskjuts 
om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar prövas 
individuellt. Även elever i förskoleklassen har rätt till skolskjuts under samma förutsättningar som 
elever i grundskolan och grundsärskolan. 
Utbildningsnämnden följer gällande lagstiftning om kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass, 
men behöver stryka följande formulering i Skolskjutsreglementet: ”Elever i förskoleklass är inte 
enligt lagen skolskjutsberättigade. I vår kommun väljer vi att dessa elever skall bedömas under 
samma villkor som grundskolelever.” 

Konsekvensbeskrivning 

Eftersom regeln om rätt till skolskjuts för förskoleklass redan följs, så får förslaget inga 
konsekvenser för verksamheten. 

Ekonomi 
Eftersom regeln om rätt till skolskjuts för förskoleklass redan följs, så får förslaget inga ytterligare 
konsekvenser för ekonomin. 
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Forts. UN § 69 

Regelverk 
Förslaget följer de författningar som reglerar skolskjuts: 

• Skolskjutsförordningen (SFS 1970:340) 
• Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17) 
• Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om anordningar för utmärkning av skolskjuts (TSVFS 

1988:21) 
• Skollagen SFS2010:800 

9 kap. 15 b § (förskoleklass) 
10 kap. 32, 33 och 40 §§ (grundskoleelever) 
11 kap. 31, 32 och 39 §§ (grundsärskoleelever) 

 

Organisation och personal 
Ingen påverkan. 

Barnperspektiv 
Ingen negativ påverkan. 

Medborgarperspektiv 
Ingen negativ påverkan. 

Jämställdhetsperspektiv 
Ingen negativ påverkan.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2020-08-27 § 41 
Tjänsteutlåtande revidering skolskjutsreglemente - Förvaltningschef 2020-07-06 
Förslag skolskjutsreglemente 2020-07-07 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att revidera Skolskjutsreglementet enligt Skollagen (2010:800).   
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 70 Dnr 2020/000002  

Budgetuppföljning, delårsrapport 2020 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen redogör muntligen för budgetuppföljningen per augusti 2020 samt modellen för 
resursfördelning.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UN § 71 Dnr 2020/000017  

Redovisning av anmälningsärenden 2020 

Sammanfattning 

Anmälningsärenden redovisas för Utbildningsnämnden. 
 

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

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

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

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

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

40. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-06-11 § 65 – Mål- och resursplan 2021-
2024, budget 2021 

41. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-06-11 § 67 – Tertialrapport för Sotenäs 
kommun januari – april 2020 

42. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-06-11 § 71 – Ansvar för skötsel av 
kommunens tjänstebilar flyttas över från Arbetsmarknadsenheten till 
Fordonsenheten/Räddningstjänsten 

43. Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-06-11 § 88 – Avsägelse av politiska uppdrag, 
Christian Sporrong (KD) 

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

Beslutsunderlag 

Lista anmälningsärenden 2020-09-07 
Samlingsdokument anmälningsärenden 2020-09-07 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden.   
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UN § 72 Dnr 2020/000018  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

 

 

Beslutsunderlag 

Delegeringslista 2020-09-07 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.  
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UN § 73 Dnr 2020/000037  

Ärendebalans 2020 

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 2020-08-27 § 42 
Tjänsteutlåtande ärendebalans augusti 2020 - Nämndsekreterare 2020-08-14 
Ärendebalans 2020-08 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisad ärendebalans 2020-08.  
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UN § 74 Dnr 2020/000081  

Sammanträdestider Utbildningsnämnden 2021 

Sammanfattning 

Kansliavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag på sammanträdestider 
för samtliga nämnder för 2021. Enligt gällande reglemente ska nämndernas sammanträden 
samordnas med tidpunkterna för Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges sammanträden. 
Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidsplanen för att minska handläggningstiden.  

Beskrivning av ärendet 

Nämndernas sammanträden har tidigare år främst planerats in på onsdagar och torsdagar. 
En anpassning har gjorts av sammanträdesplanen till den ekonomiska årsprocessen vilket har 
inneburit att nämnderna måste hålla möten samma vecka. Med anledning av detta och för att det är 
viktigt att sekreterarna vid behov ska kunna ersätta varandra vid eventuell frånvaro behövde en av 
nämnderna inklusive dess utskott justera sammanträdesdag 2021. 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2020-08-26 § 47 att Utbildningsnämnden och dess 
arbetsutskotts sammanträden för 2021 kan skifta dag och gav nämndsekreteraren i uppdrag att ta 
fram förslag på sammanträdesdatum för 2021 för beslut på Utbildningsnämndens sammanträde 
2020-09-17. 
Den ekonomiska tidplanen måste respekteras och sammanträdena anpassas efter Kommunstyrelsens 
och Kommunfullmäktiges sammanträden. 
 
Utbildningsnämndens sekreterare har efter dialoger sett över möjligheterna att flytta nämndens och 
dess arbetsutskotts sammanträden i första hand från torsdagar till tisdagar under 2021. Dock ligger 
Kommundirektörens ledningsgruppsmöten inplanerade var 3:e tisdag på ett rullande schema sedan 
lång tid tillbaka. Detta visade sig bli samma dag som Utbildningsnämndens arbetsutskott vid fyra 
tillfällen under 2021 och förslag på dag för dessa blir måndagen eller onsdagen samma vecka 
istället. 
Det är av största vikt att förvaltningschefen närvarar på dessa ledningsgruppsmöten och det finns 
ingen möjlighet att dessa kan byta dag. Detta innebär att sammanträden för arbetsutskottet fördelas 
på tre olika veckodagar under 2021. 
 
Efter dialog med förvaltningschef och ordföranden fick nämndsekreteraren därför i uppdrag att även 
ta fram ett förslag där en och samma veckodag används för nämnd/utskott, måndagar. 
 
Väljer nämnden att fördela sammanträden på måndagar kommer samtliga att fördelas på måndagar 
under 2021 utom i april då den måndagen är annandag påsk och därmed en röd dag. 
Bokslutsberedningen är förlagd till en tisdag i mars vilket gör att nämndens sammanträde är dagen 
innan. Justering av detta kan göras i efterhand om det behövs. 
 
I beslutsunderlagen Arbetsmaterial sammanträden tisdagar/måndagar finns alla nämnders samt 
Kommunfullmäktiges föreslagna sammanträden för 2021 listade.  
I beslutsunderlagen Inlämningstider UN UNAU måndagar/tisdagar återfinns mer information om 
vilka ekonomiska uppföljningar och beslut som ska tas när under året. 
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Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Ingen ekonomisk påverkan 

Regelverk 
Följer gällande reglementen. 

Organisation och personal 
Mindre sårbart vid bortavarande av nämndens sekreterare då någon av kommunens andra 
nämndsekreterare är tillgängliga då deras nämnds sammanträden är förlagda på andra veckodagar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Sammanträdestider UN 2021 - Nämndsekreterare 2020-09-04 
Arbetsmaterial sammanträden tisdagar 
Arbetsmaterial sammanträden måndagar 
Inlämningstider UN UNAU tisdagar 
Inlämningstider UN UNAU måndagar 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) yrkar på förslaget med mötesdag måndagar för både nämnd och arbetsutskott. 
 
Michael Sandberg (L) yrkar på att ha nämnd på tisdagar och arbetsutskott på måndagar.  

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdestider för 2021; 
 
Utbildningsnämnden - 26 januari, 2 mars, 20 april, 1 juni, 7 september, 19 oktober och 7 december 
 
Utbildningsnämndens arbetsutskott – 11 januari, 15 februari, 7 april, 17 maj, 23 augusti, 4 oktober 
och 22 november  
 

Skickas till 

Kansliavdelningen 
Förvaltningschefen 
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