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Plats och tid Kommunhuset, Kontor Utbildningsförvaltningen, torsdagen den 23 augusti 2018 kl 08:30  
 

Beslutande Mikael Sternemar (L), Ordförande 
Jeannette Loy (M), 1:e vice ordförande 
Annica Erlandsson (S), 2:e vice ordförande 

 

Närvarande 
ersättare 

 
 

 
 

Insynsplats 
 
- 

 
 

Övriga deltagare 
 
Ulf Blomquist, Förvaltningschef §§ 53-62 
Susanne Grundhall, Ekonom, §§ 53-54 
Joakim Linder, Ungdomsutvecklare §§ 57-58 
Lena Hallgren, Förskolechef, § 61 
Staffan Karlander, Kultur- och fritidschef, § 61 
Ulrica Constin, Nämndsekreterare §§ 53-62 
 

 
 

Justerare Annica Erlandsson 

Justering Protokollet justeras 2018-08-27, kl 08:30.  

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Mikael Sternemar   
Justerare    

 Annica Erlandsson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2018-08-23 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-08-27 – 2018-09-18. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  



 
 

 
Utbildningsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2018-08-23 §§ 53-62 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 2(12)
 

 
 

Innehållsförteckning 

Fastställande av dagordning ................................................................................................................. 3 
Budgetuppföljning, delårsrapport 2018 ............................................................................................... 4 
Sotenäs skolor, förskolor och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling Lå 2018/2019 ....... 5 
Förslag ang etablering av ett kommunalt ungdomsråd, KUR .............................................................. 6 
Ungdomspolitiskt program .................................................................................................................. 7 
Sammanträdestider 2019 ...................................................................................................................... 8 
Information om systematiskt kvalitetsarbete 2018/2019 ..................................................................... 9 
Information, meddelanden och kurser ............................................................................................... 10 
Ny mötestid UNAU ........................................................................................................................... 11 
Oktoberdagarna .................................................................................................................................. 12 



 
 

 
Utbildningsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2018-08-23 §§ 53-62 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 3(12)
 

 
 

UN § 53 Dnr 14747  

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

Dagordningen fastställs med följande ändringar: 
Ny mötestid UNAU tillkommer  
Fråga och information om Oktoberdagarna tillkommer 
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UN § 54 Dnr 2018/000002  

Budgetuppföljning, delårsrapport 2018 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen föredrar juni månads nämndsrapport och 
ekonomiavdelningen föredrar budgetuppföljning, januari-juni 2018, för Utbildningsnämndens 
Arbetsutskott.  

Beslutsunderlag 

Juni nämndsrapport delårsbokslut jan-juni 
Bilaga till Nämndsrapport - Investeringsredovisning 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma till 
utbildningsnämnden med förslag på åtgärder för att få budget i balans. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att 
Utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta.  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och uppdrar åt förvaltningschefen att 
återkomma till utbildningsnämnden med förslag på åtgärder för att få budget i balans. 

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 
Ekonomiavdelningen 
Utbildningsnämnden 
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UN § 55 Dnr 2018/000053  

Sotenäs skolor, förskolor och fritidshems årliga plan mot kränkande 
behandling Lå 2018/2019 

Sammanfattning 

Alla skolor i Sotenäs kommun har upprättat en Årlig plan mot kränkande behandling. Planerna ser 
olika ut och en gemensam utformning av skolornas Årliga plan mot kränkande behandling 
efterfrågas av Utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande kränkande behandling      

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar att förvaltningschefen ges i uppdrag att revidera mallen för den årliga 
planen mot kränkande behandling inför SKA-arbetet 2019.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att 
Utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta.  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att förvaltningschefen ges i uppdrag att revidera mallen 
för den årliga planen mot kränkande behandling inför SKA-arbetet 2019.  

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 56 Dnr 2013/000174  

Förslag ang etablering av ett kommunalt ungdomsråd, KUR 

Sammanfattning 

Med utgångspunkt i ett förslag från Demokratiberedningen om att införa ett Kommunalt 
ungdomsråd i Sotenäs gav Kommunchefen i uppdrag åt Utbildningsförvaltningen och 
Ungdomsutvecklaren att ta fram förslag till stadgar för bildandet av ett sådant råd. 
Ett förslag om stadgar presenterades för Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 april 
2017 men blev återremitterat till Utbildningsförvaltningen för att ett konkret förslag till 
reglemente tas fram, inklusive förslag tillarvodesbestämmelser, samt revidering av 
styrdokumenten. 
Ett ytterligare förslag om stadgar och reglemente presenterades för Utbildningsnämnden 
den 26 oktober 2017 och blev återemitterad till Utbildningsförvaltningen med krav på 
att Ungdomsrådets reglemente mer bör likna reglementen för andra råd under 
Kommunstyrelsen. I reglementet skulle också framgå att val av ledamöter väljs via 
elevråd på Sotenässkolan och Gullmarsgymnasiet.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för Sotenäs ungdomsråd 
§96 UN protokoll 2017-10-23 
Pol org ungdomsråd 
Inrättande av ungdomsråd KSAU 2017-04-26 Protokoll 

Yrkande 

Jeanette Loy (M) yrkar att uppdra åt förvaltningschefen att revidera reglementet till nästa 
utbildningsnämnd.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Jeanette Loys (M) förslag och finner att Utbildningsnämndens 
arbetsutskott antar detta.  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar uppdra åt förvaltningschefen att revidera reglementet 
till nästa utbildningsnämnd.  

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 
Ungdomsutvecklaren 
Utbildningsnämnden 
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UN § 57 Dnr 2018/000125  

Ungdomspolitiskt program 

Sammanfattning 

Utifrån ett förslag från Förnyelseberedningen om att anta ett ungdomspolitiskt program gav 
Kommunfullmäktige den 1 juni 2017 i uppdrag till Utbildningsförvaltningen att ta fram ett sådant 
program. Arbetet att ta fram programmet inleddes under hösten 2017 med genomförandet av LUPP, 
en enkätundersökning bland kommunens unga 13 - 19 år. Enkäten sammanställdes under våren 
2018 till en rapport som efter bearbetning legat till grund för detta program.  

Beslutsunderlag 

Sotenäs ungdomspolitiska program 
TJU Ungdomspolitiskt program KA2017/473 
KF 2017-06-01 § 71 
KS 2017-05-17 § 113 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att anta det ungdomspolitiska programmet med 
dess fokusområden, handlingsplan och ansvarsfördelning.  

 
Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Ungdomsutvecklaren 
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UN § 58 Dnr 2018/000122  

Sammanträdestider 2019 

Sammanfattning 

Kansliavdelningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2019. Enligt gällande reglemente 
ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsens och 
fullmäktiges sammanträden. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidsplanen för att minska 
handläggningstiden. 
 
År 2019 påbörjas en ny mandatperiod och förslaget är framtaget med hänsyn till detta.  

Beslutsunderlag 

Sammanträdesdagar 2019 
Inlämningstider UN UNAU 2019 
Tjänsteutlåtande Sammanträdestider UN UNAU 2019 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden fastställer följande sammanträdestider för 2019; 
17 januari, 7mars, 25 april, 28 maj, 19-20 september, 17 oktober, 5 december 
 
Samt för utbildningsnämndens arbetsutskott; 
21 februari, 11 april, 16 maj, 29 augusti, 3 oktober, 21 november 

 
Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Nämndsekreteraren 
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UN § 59 Dnr 2018/000121  

Information om systematiskt kvalitetsarbete 2018/2019 

Sammanfattning 

Information ges om kommande SKA-dagar 2018.  
         

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  
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UN § 60 Dnr 14748  

Information, meddelanden och kurser 

Sammanfattning 

Information från förskolechef; 
• Angående höstterminens simundervisning på Tumlaren. 
 
Information från kultur- & fritidschef; 
• Angående sommaren 2018.  
      

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  
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UN § 61 Dnr 15289  

Ny mötestid UNAU 

Sammanfattning 

Önskemål om att skifta mötestid för kommande UNAU.  
      

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att mötestiden satt till torsdagen den 11 oktober 2018 
klockan 08:30 flyttas till måndagen den 15 oktober klockan 13:00.  
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UN § 62 Dnr 15290  

Oktoberdagarna 

Sammanfattning 

Färgelanda kommun står som värd för oktoberdagarna med V8-kommunerna 2018. 
V8 innebär samverkan mellan de åtta kommunerna Strömstad, Dals-Ed, Tanum, Färgelanda, 
Munkedal, Sotenäs, Lysekil och Orust inom Barn- och utbildningsområdet. Kompetensutveckling, 
jämförelser och utvecklingsarbete är några av de delar man samverkar kring. 
I år är konferensen förlagd till Bokenäset Hotell & Konferens 
 
    

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att följande personer ska medverka på Oktoberdagarna 
2018; 
Mikael Sternemar 
Annica Erlandsson 
Ragnhild Selstam 
Kent Östergren  

 
Skickas till 

Ragnhild Selstam 
Kent Östergren  
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