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Sara Fröberg, Studie och Yrkesvägledare § 17 

Madelein Arnoldsson, Sekreterare, § 19 

Joakim Linder, Ungdomsutvecklare, §21                       

 

 

 

Justerare Kent Östergren 

Justering 2018-03-13 kl. 09:30  

Sekreterare    

 Madelein Arnoldsson   

Ordförande    

 Mikael Sternemar   

Justerare    

 Kent Östergren   

 

Anslagsbevis 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-03-08 justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2018-03-13 – 2018-04-04. 

Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   

 Madelein Arnoldsson  
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UN § 10 Dnr 14747  

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändringar; 

 

Ärendepunkt tillägg: 

• Föredrag om Kommunala Vuxenutbildningens, KC-gymnasiets och andra avdelningar inom 

Utbildningsförvaltningens organisation 

• Elevhälsoplan 

• Remiss – Normer för föreningsbidrag 

• Dokumenthanteringsplan för Utbildningsnämnden, tidsplan för arbete 

 

Ärendepunkt utgår: 

• Anläggningsstöd 2018   
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UN § 11 Dnr 2018/000050  

Föredrag om Kommunala Vuxenutbildningens, KC-gymnasiets och 

andra avdelningar inom Utbildningsförvaltningens organisation  

Sammanfattning 

 Utbildningsnämnden önskar information om organisationen inom olika avdelningar under 

Utbildningsförvaltningen.  

    

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Utbildningsnämnden arbetsutskott ger Förvaltningschefen i uppdrag att föredra organisationen 

inom Utbildningsförvaltningens område på sammanträdet med Utbildningsnämnden 2018-03-22. 

Rektor för kommunala vuxenutbildningen kallas för att gå igenom verksamheten på 

Symbioscentrum.    

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 

Rektor för kommunala Vuxenutbildningen 

Utbildningsnämnden 
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UN § 12 Dnr 2017/000118  

Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Sammanfattning 

Tidigare Förvaltningschef Lars Bennersten fick i uppdrag att ta kontakt med näringslivsutvecklaren 

för att i samarbete få fram underlag till hur situationen för vårdnadshavare med kvälls- och 

skiftarbetare såg ut och vilka behov som fanns. Förskolechef Lena Hallgren tog med sig ärendet till 

Näringslivsrådet 2018-01-26. Det framgick att det finns ett behov av utökade tider hos 

barnomsorgen.  

Beslutsunderlag 

Protokoll Näringslivsrådet 2018-01-26 

Protokoll Utbildningsnämndens Arbetsutskott 2018-01-29, § 9  

Protokoll Utbildningsnämndens Arbetsutskott 2017-11-09 §102 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att Förvaltningschefen undersöker liknande kommuners organisation 

av Nattis. Ärendet återkopplas på Utbildningsnämndens Arbetsutskott 2018-05-24.    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att 

Utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta.  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

  Utbildningsnämndens arbetsutskott ger Förvaltningschefen i uppdrag att undersöka liknande 

kommuners organisation av Nattis. Ärendet återkopplas på Utbildningsnämndens Arbetsutskott 

2018-05-24.     

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 

Förskolechefen 
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UN § 13 Dnr 2018/000035  

Verksamhetschef för skolhälsovården 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden behöver i egenskap av vårdgivare för skolhälsovården utse en 

verksamhetschef som ansvarar för skolhälsovårdens verksamhet. Elevhälsochefen informerar om 

organisationen av ansvar i skolhälsovården. 

      

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2018-02-27 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och föreslår Utbildningsnämnden att 

besluta att utse Elevhälsochefen till verksamhetschef för skolhälsovården. Förvaltningschefen får i 

uppdrag att komplettera underlaget till sammanträdet med Utbildningsnämnden 2018-03-22.       

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 

Utbildningsnämnden 

Elevhälsochefen 
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UN § 14 Dnr 2018/000049  

Elevhälsoplan 

Sammanfattning 

Kvalitetsutvecklaren informerar om arbetet med Elevhälsoplanen.  

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Utbildningsnämndens Arbetsutskott tackar för informationen. Utbildningsnämndens Arbetsutskott 

ger Förvaltningschefen i uppdrag att presentera ett färdigt förslag till elevhälsoplan vid 

sammanträdet med Utbildningsnämndens Arbetsutskott 2018-04-12.         

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 

Kvalitetsutvecklaren 
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UN § 15 Dnr 2018/000030  

Sotenäs skolor, förskolor och fritidshems årliga plan mot kränkande 

behandling Lå 2017/2018 

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 

Protokoll Utbildningsnämnden 2018-02-16 §6 

Skolornas Årlig plan mot kränkande behandling 

Yrkande 

  Mikael Sternemar (L) föreslår att en gemensam mall för skolornas Årlig plan mot kränkande 

behandling tas fram som används av alla skolor.    

Propositionsordning 

  Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att 

Utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta.            

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

  Utbildningsnämndens arbetsutskott ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en gemensam mall 

för skolornas Årlig plan mot kränkande behandling. Planer enligt den nya mallen presenteras för 

Utbildningsnämndens Arbetsutskott 2018-08-23.     

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 

 



 
 

 
Utbildningsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2018-03-08, §§ 10–21 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 9(14)
 

 

 

UN § 16 Dnr 2018/000005  

Redovisning av nämndens internkontroll 2017 

Sammanfattning 

Internkontroll för Utbildningsnämnden 2017 har genomförts.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens Tjänsteutlåtande 2018-02-28 

Internkontrollplan för Utbildningsnämnden 2017 

Ekonomiavdelningens rapport 2018-02-01 

Protokoll Utbildningsnämnden 2017-05-11 § 65 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

 Utbildningsnämnden tar del av 2017 års internkontroll. Utbildningsnämnden ger 

Förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de förbättringsområden som framkommer i 

ekonomiavdelningens rapport.         

 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UN § 17 Dnr 2017/000128  

Riktlinjer för det rekryterande arbetet avseende studiestartsstöd inom 

Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Riksdagen har i maj 2017 beslutat om att införa ett nytt studiemedel som kallas studiestartsstöd. 

Lokala Riktlinjer för det rekryterande arbetet avseende studiestartsstöd ska tas fram av Sotenäs 

kommun. Studie- och yrkesvägledaren har tagit fram ett förslag på riktlinjer.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-02-28 

Studie- och Yrkesvägledarens förslag på riktlinjer 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom Riktlinjer för det rekryterande arbetet avseende 

studiestartsstöd.  

 
Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UN § 18 Dnr 2017/000109  

Policy för elevers ledighet 

Sammanfattning 

Hög frånvaro hos elever kan påverka studieresultaten och i förlängningen behörighet till gymnasiet. 

Förvaltningschefen har tagit fram ett förslag på en kommunövergripande Policy för elevers 

ledighet.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens Tjänsteutlåtande 2018-02-28 

Förvaltningschefens förslag till Policy  

Protokoll Utbildningsnämndens Arbetsutskott 2017-11-09 § 97 

Yrkande 

  Mikael Sternemar (L) yrkar att Utbildningsnämndens Arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden 

att ställa sig bakom Policy för elevers ledighet i obligatorisk skolform.    

Propositionsordning 

  Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att 

Utbildningsnämndens Arbetsutskott antar detta.    

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom Policy för elevers ledighet i obligatorisk skolform.  

 
Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UN § 19 Dnr 2018/000046  

Dokumenthanteringsplan för Utbildningsnämnden, tidsplan för arbetet 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun ingår i ett e-arkivprojekt tillsammans med 14 andra kommuner. I förberedelserna 

för att börja leverera till e-arkivet ingår att uppdatera nämndernas dokumenthanteringsplaner och 

skapa en kommungemensam klassificeringsstruktur. Sotenäs kommuns arkivreglemente behöver 

också uppdateras. Den centrala projektgruppen i Uddevalla har gett ett preliminärt besked om att 

utvalda verksamhetssystem i kommunerna kommer vara redo att leverera till e-arkiv i oktober 2018. 

 

Nämndsekreteraren för Utbildningsnämnden har tagit fram ett förslag på tidsplan för arbetet med 

nämndernas dokumenthanteringsplan.  

Beslutsunderlag 

Protokoll Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-02-21 §31 

Nämndsekreterarens Tjänsteutlåtande 2018-02-06  

Organisering av arkivansvar 

Yrkande 

  Jeanette Loy (M) föreslår att det i förslaget läggs till att Förvaltningschefen får i uppdrag att se till 

så arkivredogörarna har möjlighet att arbeta med dokumenthanteringsplanen inom sin 

tjänstgöringsgrad.    

Propositionsordning 

  Ordföranden ställer proposition på Jeanette Loys (M) förslag och finner att Utbildningsnämndens 

arbetsutskott antar detta.    

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden beslutar att anta tidsplanen för arbetet med dokumenthanteringsplan enligt 

Nämndsekreterarens förslag. Förvaltningschefen får i uppdrag att se till att arkivredogörare har 

möjlighet att arbeta med dokumenthanteringsplanen inom sin tjänstgöringsgrad. 

Dokumenthanteringsplan för Utbildningsnämnden granskas på Utbildningsnämndens arbetsutskott 

2018-08-23.  

 
Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UN § 20 Dnr 2016/000117  

Remiss - Normer för föreningsbidrag  

Sammanfattning 

  Ett förslag på nya normer för föreningsbidrag från Utbildningsförvaltningen har remitterats till 

föreningar och politiska partier.    

 

Yrkande 

  Jeanette Loy (M) yrkar att Förvaltningschefen får i uppdrag att sammanställa remissvaren och 

återkomma till Utbildningsnämndens Arbetsutskott för vidare handläggning av ärendet 2018-04-12. 

    

Propositionsordning 

  Ordföranden ställer proposition på Jeanette Loys (M) förslag och finner att Utbildningsnämndens 

arbetsutskott antar detta. 

    

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

  Utbildningsnämndens Arbetsutskott ger Förvaltningschefen i uppdrag att sammanställa 

remissvaren och återkomma till Utbildningsnämndens Arbetsutskott för vidare handläggning av 

ärendet 2018-04-12. 

    

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 21 Dnr 14748  

Information, meddelanden och kurser 

Sammanfattning 

Information från Kultur och Fritid 

• Ungdomsutvecklaren informerar om arbetet inför studentfirandet 2018-06-08. 

 

Information från Kvalitetsutvecklaren 

•  Kvalitetsutvecklaren informerar om elevers frånvaro i skolorna. En sammanställning har 

gjorts utifrån frånvarorapporterna. 

 

Information från Förvaltningschefen 

• Lärare i grundskola och förskola kommer att åka på SET-mässa 

• Anna Karlefjärd har påbörjat samarbete med Utbildningsförvaltningen med att utveckla det 

systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Övrig information, meddelanden och kurser 

• Den 1 juni 2018 börjar Ulf Blomqvist som ny Förvaltningschef för Utbildningsnämnden. 

• Uthyrningsfrekvens i idrottshallen diskuteras    

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  

 
 

 

 


