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Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn, 08.30 – 12.15 
 

  

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

 
Annica Erlandsson (S) 
 
 
 

Ej tjg ersättare  
 

 
 

 

Övriga deltagare 

 
Lars Bennersten, förvaltningschef 
Astrid Edström, sekreterare 
Lena Hallgren, § 9 
Susanne Grundhall, §§ 12- 13  

 

 

Justerare 

 
Annica Erlandsson (S) 

Justering Onsdag 6 april kl 15.00,  

 

Sekreterare 

   

 Astrid Edström   
Ordförande    

 
 

 Mikael Sternemar (L)   
Justerare    

 Annica Erlandsson(S)   
 

 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-03-31 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-04-07 - - 2016-04-29 
Under anslagstiden kan beslutsärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Siv Bennis  
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UNAU § 8    

 
Dagordningen 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Dagordningen godkänns med följande tillägg:  
 
• Budgetuppföljning januari-februari 2016. 
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UNAU § 9 

 
Förskoleorganisationen 2016-2017 

Beskrivning av ärendet 

Enligt lagen skall alla barn mellan tre och fem år erbjudas allmän förskola inom fyra månader 
 
Förskoleorganisationen är anpassad utifrån ett läge med ett lågt födslotal 2013, en förtätning för att 
klara den temporära lösningen under byggnation av ny förskola i Kungshamn och före 
asylboendenas tillkomst i kommunen. 
Förskoleorganisationen behöver anpassas för att klara den nya situationen med ett stort antal fler 
barn i förskoleålder. 
 
Kostnaderna kommer att öka succesivt till att handla om fem heltidstjänster samt lokaler, 
utrustning, kost och städ m.m. för en avdelning fram till hösten 2017då den nya förskolan står klar.  

Underlag för beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-02-11, § 4. 
Förskolechefens tjänsteskrivelse 2016-03-23. 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Förvaltningschefen får i uppdrag att placera den utökade förskoleverksamheten i befintliga lokaler. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UNAU § 10 

 
Förslag till reviderad mall för systematiskt kvalitetsarbete 

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  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och uppdrar till förvaltningschefen att 
arbeta vidare med förslaget. 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UNAU § 11 

Kompetensutvecklingsplan 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 
Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en fortbildnings/kompetensutvecklingsplan på individ-, 
skol- och kommun nivå. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UNAU § 12 

 

Utbildningsnämndens budget 2017-underlag till budgetberedning 
 
Kommunstyrelsen har gett nämnderna budgetförutsättningar för 2017.  

Underlag för beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-03-23, § 67 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott arbetar vidare med budgetunderlaget vid ett extra sammanträde 
den 6 april. 
 

Skickas till  

Förvaltningschefen 
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UNAU § 13 

 
Budgetuppföljning januari – februari 2016 
Förvaltningschefen informerar om att budgetuppföljningen för perioden januari-februari.  
På grund av ökade kostnader för nyanlända prognostiseras ett underskott på 1, 8 miljoner kronor på 
helårsbasis. 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
Utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att få 1,8 miljoner kronor ur de riktade 
statsbidragen, för att täcka de ökade kostnaderna i sin verksamhet, för nyanlända. 
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden   



 
 

 
Utbildningsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2016-03-31 §§ 8-14 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
9(10) 

 
 

 

UNAU § 14 

 

Extra sammanträde med utbildningsnämndens arbetsutskott 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Ett extra sammanträde med utbildningsnämndens arbetsutskott ska hållas onsdag den 6 april, kl 
15.00.    
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UNAU § 15 

 

Information 
Förvaltningschefen informerar om genomförd bokslutsdialog.  
Ordföranden informerar om det möte presidiet och förvaltningschefen haft med skolarnas 
föräldraråd. 
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