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 Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn, 08.30 – 12.30. 
 

  

Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande 
Jeanette Loy (M) 
 

 
 
 
 

Ej tjg ersättare  
 

 
 

 

Övriga deltagare 

 
 
Lars Bennersten, förvaltningschef 
Astrid Edström, sekreterare 
Staffan Karlander , §§ 28,29 
Eva-Lott Grafman, §§ 25,27,28  
Susanne Grundhall, § 30 

 

 

Justerare 

 
Jeanette Loy  (M) 

Justering Onsdag 26 maj kl 08.00. 

 

Sekreterare 

   

 Astrid Edström   
Ordförande    

 
 

 Mikael Sternemar (L)   
Justerare    

 Jeanette Loy (M)   
 

 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-05-19 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-05-25—2016-06-16 
Under anslagstiden kan beslutsärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Siv Bennis  
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 UNAU § 23 

 
Val av justerare 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 
Jeanette Loy (M) utsågs att justera protokollet. 
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UNAU § 24    

 

Dagordningen 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Dagordningen godkänns med följande tillägg:  
 
• Folkhälsomål för utbildningsnämnden. 
• Personalförsörjnings/kompetensplan. 

 
• Information om rekryteringsläget. 
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UNAU § 25  UN 2016/39 

 
Mall för rapport av systematiska kvalitetsarbetet  

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen genomför kontinuerligt ett systematiskt kvalitetsarbete (SKA) under 
verksamhetsåret. Detta arbete redovisas en gång per år och stäms av vid ytterligare två tillfällen. 
 
För att underlätta och tydliggöra arbetet har förvaltningen byggt en mall för rapporten där mycket 
sifferunderlag standardiseras och redovisas fullt utbyggt över fem år. Dessa underlag ligger till 
grund för verksamheternas analys och prioritering framåt. 
 
Mallen lyfts för genomgång och dialog så att den överensstämmer med behov av underlag för 
analys av verksamheten. 
 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

Arbetet följer det uppdrag utbildningsnämnden tilldelats av kommunfullmäktige i form av 
reglemente och programförklaring samt det krav på systematiskt kvalitetsarbete skollagen 
föreskriver.   
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet tar del av förslaget. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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KSAU § 26    UN 2016/ 
 
Rapport och utvärdering om utbildningsnämndens nuvarande 
administration 
 
Sedan årsskiftet har skoladministrationen utökats till att varje rektorsområde har en administratör 
samt att det centralt finns en tjänst med uppdrag att möta all administration runt nyanlända. 
 
Bakgrund: 
Vid arbetsmiljöverkets inspektion fick Sotenäs kommun 2014-04-10 krav utifrån brister att åtgärda 
rektorernas otillräckliga administrativa stöd. 
Under 2015 hade vi sjukskrivningar av administrativ personal som visade på ohållbar 
arbetssituation samt förvaltningens stora sårbarhet. 
Vissa områden var eftersatta utifrån tvingande prioriteringar. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens ” Utvärdering av den nuvarande administrativa organisationen” 2016-04-19,  
 
Förvaltningschefens slutsats 
 
Utifrån nuläget ser jag att administrationen är tillräcklig och att vi med dagens bemanning på ett 
rättssäkert sätt och med bra arbetsmiljö klarar det administrativa arbetet. 
Eftersatta områden såsom arkivvård och skötsel av digitala system hinner vi nu bearbeta allt 
eftersom. 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet tar del av rapporten och sänder den till utbildningsnämnden för kännedom. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 27  UN 2015/50 

 
Utvärdering av förstelärare  
 
1:e lärare har nu praktiserats i ca 3 år och ska utvärderas.  

Tidigare behandling 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2015-11-11, § 88. 
Utbildningsnämndens beslut 2015-11-26, § 117. 
Utbildningsnämndens beslut 2016-03-03, § 17. 
Utbildningsnämndens beslut 2016-05-12, § 35. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag  

 
Utbildningsnämnden beslutar att förstelärare skall inrättas i ytterligare 3 år. 
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med en tydlig uppdragsbeskrivning. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Förvaltningschefen 
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UNAU § 28 

 

Information, kurser och meddelanden 
 

• Förvaltningens sjuk- och frisktal. Förvaltningen följer utvecklingen aktivt och strävar mot 
ett  lägre sjuktal.  

 
• Staffan Karlander informerar från fritid och kultur och visar bl a en skiss på hur 

spontanidrottsplatsen kommer att se ut. 
 

• Eva-Lott Grafman informerar om läget för nyanlända. 
 

• Övriga kurser och andra meddelanden i pärm.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen. 
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UNAU § 29 

 

Revidering av regler Anläggningsstöd 

Sammanfattning 

Behovet av en revidering och översyn av gällande regler för anläggningsstöd till föreningslivet har 
uppkommit och reviderats för att harmonisera mot flera externa bidragsgivare. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beviljar årligen stöd till de ideella föreningsanläggningarna i kommunen. 
Utbildningsnämnden fördelar medlen utifrån gällande regler. 
Gällande regler och prioriteringar antogs 2008-11-27 Dnr UN/08/41. 
För att optimera stödet för föreningarna har behovet av revidering av regelverket uppkommit. 
Revideringen är gjord för att harmonisera mot andra möjliga bidragsgivare då de flesta externa 
bidragsgivare har som krav att föreningen skall ha med en medfinansiering i ansökan. 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

Stödet till föreningslivet uppfyller fullmäktiges och utbildningsnämndens inriktningsmål om 
möjligheter till ett rikt fritids och kulturliv. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-05-13, förslag till nya regler. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till utbildningsnämnden utan eget förslag till beslut. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 30  UN 2016/41 

 

Budgetuppföljning januari-april 2016 
Budgetuppföljningen för januari till april visar ett väntat underskott på 1,4 miljoner kronor. 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Nämndens strävan är att få en budget i balans. Nämnden har tidigare ansökt hos kommunstyrelsen 
att få ta del av riktade medel för att täcka underskottet.  

 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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KSAU § 31   

 
Rekryteringsläget inför läsåret 2016/17 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förvaltningschefen får i uppdrag att till utbildningsnämndens sammanträde 20 oktober 2016 ta fram 
en personalförsörjningsplan och en kompetensplan. 
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UNAU  § 32  UN 2016/ 

 

Mål för utbildningsnämndens egna folkhälsoarbete 2016-2019 

Sammanfattning 

En strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete är framtagen av Hälsorådet. Planen skall 
vara styrande, vägledande och en sammanhållande länk för det främjande och förebyggande arbetet 
för samtliga verksamheter i Sotenäs kommun och ska gälla för åren 2016-2019. Den strategiska 
planen tar sin huvudsakliga utgångspunkt i Folkhälsopolitisk policy vilken är antagen av 
kommunfullmäktige 2009 och som anger inriktning, värdegrund och förhållningssätt för det 
främjande och förebyggande arbetet. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att nämnderna ska ta fram 2 egna mätbara mål för eget 
folkhälsoarbete och redovisa dessa för kommunstyrelsen senast under augusti månad. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-19, § 83. 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Förvaltningschefen får i uppdrag att, till utbildningsnämndens sammanträde den 2 juni, ta fram två 
mätbara mål för nämndens egna folkhälsoarbete.   
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Förvaltningschefen 
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UNAU § 33    

 
Kulturskola  
De aktiviteter som redan i dag finns är tillräckliga för att kallas kulturskola. Frågan om att byta 
namn till kulturskola, i stället för som idag musikskola, har uppkommit. 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Arbetsutskottet tar del av informationen. Ärendet tas upp vid nästa sammanträde med 
arbetsutskottet 22 augusti. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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