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UNAU § 60   

Fastställande av dagordning 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande tillägg som ärende: 
 
- Hantering av Claes Hakes skulptur Hållö 
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UNAU § 61 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) Matsalssituationen 
Förvaltningschefen informerar om arbetet kring matsalssituationen. 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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UNAU § 62 Dnr 2020/000102  

Hantering av Claes Hakes skulptur Hållö 

Sammanfattning 

Information lämnas om status på arbetet av att återfrakta Claes Hakes skulptur Hållö. 

Yrkande 

Roland Mattsson (M) föreslår att ge förvaltningschefen i uppdrag att tillsammans med 
Hunnebostrands samhällsförening ta fram förslag på avtal om Claes Hakes skulptur placerad på 
Udden i Hunnebostrand. Avtalet skall reglera ägande, underhåll samt eventuella arrendekostnader 
för mark. Tidigare beslut i Utbildningsnämnden 2020-12-03 § 192 om medel för borttransport av 
skulptur omdisponeras till del av köp. 
Avtal redovisas på Utbildningsnämndens ordinarie möte 2021-12-07. 
 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningschefen att tillsammans med 
Hunnebostrands samhällsförening ta fram förslag på avtal om Claes Hakes skulptur placerad på 
Udden i Hunnebostrand. Avtalet skall reglera ägande, underhåll samt eventuella arrendekostnader 
för mark. Tidigare beslut i Utbildningsnämnden 2020-12-03 § 192 om medel för borttransport av 
skulptur omdisponeras till del av köp. 
Avtal redovisas på Utbildningsnämndens ordinarie möte 2021-12-07. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
Kultur- och Fritidschef 
Kultursekreterare 
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UNAU § 63 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 

Tjänsteutlåtande Ärendebalans - Nämndsekreterare 2021-11-15 
Ärendebalans 2021-10 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisad ärendebalans 2021-10. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 64 Dnr 2021/000076  

Motion - om att inrätta en Fritidsbank med kostnadsfri utlåning av 
sport och friluftsutrustning i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Lotta Johansson (S) och Therése Mancini (S) har i en motion föreslagit att se över möjligheten att 
inrätta en Fritidsbank med kostnadsfri utlåning av sport och frilufsutrustning i Sotenäs kommun. 
 
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och friluftsprylar. Här kan man låna 
utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards 
och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. 
Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige som är en ideell förening där alla 
huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Fritidsbanken Sverige har ett nationellt 
kansli i Karlstad med tjänstemän som arbetar med Fritidsbankens utveckling, nyetablering, 
marknadsföring, utbildning etcetera. Regionalt finns samordnare anställda av landets 
distriktsidrottsförbund som i olika utsträckning fungerar som ett bollplank gentemot de 
huvudmän som driver eller ska starta en Fritidsbank. 
Utredningen bör se över möjliga driftformer samt lokaler för verksamheten. 
 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
I utredningen bör man se över driftformer samt ekonomi runt drift och lokaler. 

Regelverk 
Vid anslutning till föreningen som äger det registrerade varumärket ”Fritidsbanken" förbinder man 
sig att följa dess regelverk. 

Organisation och personal 
Utredningen bör se över om driftformer inom AME och/eller idéburet partnerskap kan vara 
framkomlig driftform. 

Hållbar utveckling 
Inrättade av en fritidsbank innebär en satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk och blir ett 
verktyg i arbetet med Agenda 2030. 
Det främjar såväl spontan som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för friluftsliv. 
En Fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, likhet mellan 
ålder, kön, samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor resurs för skolan i samband med 
frilufts- och temadagar och den är också en bra plats för arbetsträning och en tillgång för 
turismen. 
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forts. UNAU § 64 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande - Motion om att inrätta en fritidsbank - Kultur- och fritidschef 2021-10-21 
Motion - om att inrätta en Fritidsbank med kostnadsfri utlåning av sport och friluftsutrustning i 
Sotenäs kommun 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 65 Dnr 2021/000098  

Kulturpris 2021 

Sammanfattning 

Sotenäs Kulturpris utdelas årligen till person eller ideell förening som är eller varit verksam för 
kommunens kulturliv. 
 
Sotenäs kulturpris utdelas på grundval av förslag. Förslag till pristagare kan inges av person, 
organisation, institution eller utbildningsnämnden och dess ledamöter. 
Nomineringstiden har annonserats via kommunens hemsida och sociala medier. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Priset utgörs av en check på 10 000kr och ett diplom. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Kulturpris - Kultur- och fritidschef 2021-11-15 
Reglementet för Sotenäs Kulturpris 
Pristagare genom tiderna 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden utser årets pristagare på sittande sammanträde 2021-12-07. 
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 66 Dnr 2021/000097  

Idrotts- och fritidspris 2021 

Sammanfattning 

Sotenäs Idrotts-/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. 
 
Sotenäs Idrotts-/fritidspris utdelas på grundval av förslag. Förslag till pristagare kan inges 
av person, organisation, institution eller utbildningsnämnden och dess ledamöter. 
Nomineringstiden har annonserats via kommunens hemsida och sociala medier 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Priset utgörs av en check på 10 000 kr och ett diplom. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Idrotts-/fritidspris - Kultur- och fritidschef 2021-11-15 
Reglemente för Sotenäs Idrotts-/fritidspris. 
Pristagare genom tiderna. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden utser årets pristagare på sittande sammanträde 2021-12-07. 
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnnden 
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UN § 67 Dnr 2021/000019  

Elevhälsoplan 

Sammanfattning 

Skolans elever ska ha tillgång till elevhälsa med medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt 
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det är huvudmannen som ansvarar för att alla 
elever har tillgång till elevhälsa i den omfattning som de har rätt till enligt skollagen. 

Bakgrund 

Elevhälsan för Sotenäs grund- och gymnasieskolor omorganiserades i januari 2020 så att ansvaret 
för elevhälsans personal och arbete framförallt ligger hos rektorerna. Titeln elevhälsochef togs bort 
och istället utsågs en verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska delar utsågs. 
Syftet med omorganisationen var att rektorernas samverkan i elevhälsoarbetet ska öka med målet att 
skapa ett så likvärdigt elevhälsoarbete som möjligt. En utvärdering av omorganisationen 
genomfördes under våren 2021. 
Elevhälsoplanen ska ses som ett stöd i arbetet med att skapa en elevhälsa som främst arbetar 
hälsofrämjande och förebyggande. Planen innehåller beskrivning av elevhälsans funktioner och en 
basorganisation för elevhälsoarbetet. 

Konsekvensbeskrivning 

Ekonomi 
Elevhälsoplanen har i sig ingen påverkan på ekonomin. Om rektorerna beslutar att anställa fler med 
specialpedagogisk kompetens sker detta inom befintlig ram. 

Regelverk 
Elevhälsans arbete styrs av Skollagen (2010:800) samt av Vägledning för elevhälsan, vilket är 
Skolverket och Socialstyrelsens gemensamma rekommendation i arbetet att nå ett så likvärdigt 
elevhälsoarbete som möjligt. 

Organisation och personal 
Huvudmannen är ytterst ansvarig för elevhälsans organisation i kommunen. Ansvaret för 
elevhälsans arbete ligger hos grundskolerektorerna. Ansvaret för de medicinska och psykologiska 
delarna ligger hos verksamhetschef för dessa funktioner. 

Barnperspektiv 
Hela elevhälsans arbete har som syfte att arbeta utifrån barnperspektiv. 

Jämställdhetsperspektiv 
Att arbeta för jämställdhet mellan flickor och pojkar är en av de delar som elevhälsan fokuserar på. 
Arbetet utgår från elevernas måluppfyllelse, kränkningar och psykiska hälsa. 
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Forts. UNAU § 67 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Elevhälsoplan - Kvalitetsutvecklare 2021-11-03 
Förslag elevhälsoplan 2022-2024 daterad 2021-10-29 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner Elevhälsoplanen 2022–2024. 
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 68 Dnr 2021/000092  

Inrymningsplan 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden uppdrog åt förvaltningschefen 2021-10-19 § 76 att till sammanträdet 2021-12-
07 återkomma med en redogörelse och nulägesrapport över de olika enheternas inrymningsplaner. 
 
Varje förskola och skola har i uppdrag att skapa rutiner för att personal ska kunna agera på 
ett säkert och tryggt sätt vid händelser så som angrepp eller otillbörliga besök. En risk- och 
konsekvensbedömning på varje förskola och skola pågår. 
 
Konkreta säkerhetsåtgärder som diskuteras: 

• Utbildningsförvaltningen söker tekniska lösningar för elever som åker skolskjuts. 
Med stöd av en applikation kan utbildningsförvaltningen se vilka elever som åker med 
respektive buss. 

• Utbildningsförvaltningen söker tekniska lösningar för inrymning/utrymning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Inrymningsplan - Förvaltningschef 2021-10-25 
Exempel på hotbildsanalys 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens redogörelse. 
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 69 Dnr 2021/000085  

Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM 

Sammanfattning 

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Det är 
angeläget både för arbetsgivare och arbetstagare, men också för hela samhället. Alla på 
arbetsplatsen måste medverka för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö och minska 
riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och 
ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. 
 
Utbildningsnämnden uppdrog 2021-10-19 § 74 åt förvaltningschefen att fortlöpande 
återrapportera kring det systematiska arbetsmiljöarbetet till nämnden. 
 

Beskrivning av ärendet 

Det mesta som görs på arbetsplatsen har betydelse för arbetsmiljön. 
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att: 

• skapa ordning och reda 
• organisera arbetsmiljöarbetet 
• låta alla få komma till tals och bli överens om vad som ska gälla 
• undersöka arbetsförhållandena 
• bedöma risker 
• vidta åtgärder 
• följa upp ifall det bidragit till en förbättrad arbetsmiljö eller inte. 

 
Det är mycket viktigt att också följa upp arbetsmiljöarbetet så att det går att bedöma om 
det leder till en bättre arbetsmiljö. 
Ett nytt kollektivavtal är tecknat med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Lärarförbundet, 
Lärarnas Riksförbund och Sobona. Det gäller lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare, som 
tillsammans bildar den profession som ska leda Sveriges skolresultat i rätt riktning. Avtalet gäller 
2021-04-01 till och med 2024-03-31. 
Det nya Skolavtal 21 ger viktiga verktyg för att åstadkomma de förändringar som krävs för att 
skapa balans mellan uppdrag och förutsättningar. 
 
Arbetsgivarna är skyldiga att ta fram en plan med förbättringsinsatser gällande arbetstid, 
arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning, baserat på de olika skolformernas 
uppdrag. 
 
Utbildningsförvaltningen förtydligar det systematiska arbetsmiljöarbetet i allmänhet men inom 
förskolan i synnerhet. Förskolan har haft en hög sjukfrånvaro under vårterminen 2021 som oroar 
och arbetsmiljön ska ses över. 
Utbildningsförvaltningen genomför en särskild genomgång av förskolan inom följande områden: 

• Arbetstid 
• Arbetsmiljö - formulera lokala arbetsmiljömål 
• Arbetsorganisation 
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Forts. UNAU § 68 

Konkreta aktiviteter: 
• Förvaltningschefen samverkar med fackliga parter och risk- och 
• konsekvensbedömningar pågår för att säkerställa en bra arbetsmiljö. 
• Förvaltningschefen genomför verksamhetsbesök: 
• Bovallstrands förskola 2021-10-19. 
• Hunnebostrands förskola 2021-11-09. 
• Solhagens förskola 2021-12-14. 
• Smögens förskola/Hasselösund ej datum fastställd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Systematiskt arbetsmiljöarbete - Förvaltningschef 2021-10-25 
Systematiskt arbetsmiljöarbete förskolan 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av förvaltningschefens återrapport. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 70 Dnr 2019/000058  

Inriktningsdirektiv för Sotenäs kommuns framtida skolorganisation 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade 2018-03-14 § 26 ett inriktningsbeslut om utformandet av Sotenäs 
kommuns framtida skolorganisation. Beslutet grundades på Alliansens valprogram och var senare 
också med i programförklaringen inför mandatperioden 2019-2022. 
Mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna kring kravet på god ekonomisk hushållning, elev- 
och befolkningsprognoser, planerad byggnation och långsiktig hållbarhet, krävs en anpassning av 
skolans framtida organisation. 
Utbildningsnämnden gav 2021-10-19 § 73 förvaltningschefen i uppdrag att utreda vad som ska 
finansieras med investeringsmedel och vad som ska anses vara bristande underhåll, samt att 
återkomma till sammanträdet 2021-12-07 med förslag på etappindelning avseende till- och 
ombyggnad för Åsenskolan, Sotenässkolan och Kungshamns skola. 
 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschefen har med stöd av drift och projekt genomfört en utredning som 
omfattar Kungshamns skola, Åsenskolan och Sotenässkolan. Utredningen är genomförd 
tillsammans med rektorer, projektledare och arkitekt och ska ses som underlag för beslut om ett 
fortsatt arbete med ombyggnad och tillbyggnad och där Kungshamns skola ingår. Projektet omfattar 
en kalkyl på 40 mnkr. 
 

Förslag på etappindelning: 

Etapp 1 

Åsenskolan eftersatt underhåll 
Renovering och ventilation - eftersatt underhåll 
Utemiljö/skolgård - eftersatt underhåll 

Etapp 2 

Kungshamns skola eftersatt underhåll och ombyggnad/tillbyggnad 
Invändig renovering; pedagogiska utrymmen – eftersatt underhåll. 
Ombyggnad skola - verksamhet 
Fasadrenovering – eftersatt underhåll 
Utemiljö/skolgård – eftersatt underhåll 
Ombyggnad; Matsal – verksamhet. (beror på vad som sker i etapp 3) 
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Forts. UNAU § 70 

Etapp 3 

Sotenässkolan 
Ombyggnad/tillbyggnad och eftersatt underhåll. Nytt uppdrag till drift och projekt samt till 
arkitekten. 
Ny plan för ombyggnad och tillbyggnad för Sotenässkolan. 
Vad som är eftersatt underhåll är direkt kopplat till ombyggnad/tillbyggnad av Sotenässkolan. 
 

Konsekvensbeskrivning 

I mål- och resursplanen om minskad budgetram under perioden 2019-2022 som antagits 
av Kommunfullmäktige, ingår en avyttring och minskning av lokalytor. Förslaget innebär att antalet 
kvadratmeter inte minskar i samma utsträckning som planerats. 
Förslaget kan innebära att beslutad mål- och resursplan kan behöva ses över. 

Ekonomi 
Förslaget innebär en investering om 40 mnkr. 

Regelverk 
Förslaget strider inte mot något regelverk. 

Organisation och personal 
Förslaget innebär att personal kan involveras i ett fortsatt arbete. 
 

Hållbar utveckling 
Besluten tar hänsyn till eventuella etableringar och därmed ökat elevantal. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande inriktningsdirektiv framtida skolorganisation - Förvaltningschef 2021-10-27 
Projektplan olika etapper vers II - förslag 2021-09-06 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen och ger förvaltningschefen i uppdrag att 
jobba fram ett färdigt beslutsunderlag utifrån tilldelad ram från Kommunstyrelsen avseende till- och 
ombyggnad för Åsenskolan, Kungshamns skola och Sotenässkolan. 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 71 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. 
 
I september 2021 är förvaltningschefens bedömning att utbildningsförvaltningens 
verksamheter kommer att redovisa ett nollresultat (+/- 0 kr) per december 2021. Trots ett 
positivt resultat + 800 tkr för perioden januari till september så är det försiktighetsprincipen som får 
råda. 
 
I oktober 2021 är förvaltningschefens bedömning att utbildningsförvaltningens 
verksamheter kommer att redovisa ett positivt på resultat 1,3 mnkr per december 2021. 
Resultatet för oktober är + 1,5 mnkr. 
 
Utbildningsnämnden följer budgeten väl. Förvaltningschefens bedömning är att 
utbildningsförvaltningens verksamheter kommer att redovisa ett positivt resultat på + 1,3 
mnkr per december 2021. Resultat för perioden visar +1,5 mnkr. Bedömningen grundar sig 
på en total genomgång av både intäkter och kostnader. I bedömningen har kostnader för 
vikarier och sjuklönerna minskat. Förvaltningen har tillfälligt kompenserat förskolans 
underskott med motsvarande 1 mnkr. 
 
Intäktsbortfall och ökade personalkostnader på grund av covid-19, kompenseras med det 
statliga bidraget för covid-19. 
 
Åtgärder sedan augusti: 
Med anledning av oro för ytterligare ökade personalkostnader så finns följande åtgärder 
inom förskolans verksamheter: 

• Återgår till tidigare rutiner för vikarieanskaffning. Personal har större möjligheter att hjälpa 
varandra mellan avdelningarna. Detta var inte tillåtet tidigare på grund risker med 
smittspridning. Ger minskade vikariekostnader. 

• Ändring av arbetsscheman. 
• Förändrade rutiner kring ledigheter ger minskade vikariekostnader. 
• Förskolans arbetsorganisation har minskat med motsvarande 1 heltidstjänster från och med 

augusti. Minskat med två avdelningar från vårterminen. 
• Ledningsfunktionen minska med motsvarande 1,0 tjänst från och med 1 juli. 

Investeringar 
Förvaltningschefens bedömning är att de budgeterade investeringsmedlen kommer att 
användas 
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Forts. UNAU § 71 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Budgetuppföljning september 
Tjänsteutlåtande Budgetuppföljning oktober 
Utbildningsnämndens prognos september 2021 - tidigare utsänd 
Utbildningsnämndens prognos oktober 2021 - tidigare utsänd 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förvaltningschefens redovisning av prognosen för 
perioden januari till september 2021 samt januari till oktober 2021. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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