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Plats och tid Kommunhuset, Kontor Utbildningsförvaltningen, onsdagen den 19 juni 2019 kl 12:30  
 

Beslutande Roland Mattsson (M), Ordförande 
Michael Sandberg (L), 1:e vice ordförande 
 

Lotta Johansson (S), 2:e vice ordförande 

Övriga deltagare 
 
Carl Forsberg, kultursekreterare 
Ulf Blomquist, förvaltningschef 
Ulrica Constin, nämndsekreterare 

 
 

Justerare Lotta Johansson 

Justering Protokollet justeras omedelbart. 

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Roland Mattsson   
Justerare    

 Lotta Johansson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2019-06-19 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2019-06-19 – 2019-07-11. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UN § 28 Dnr 14747  

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen.  
      
 
 
 



 
 

 
Utbildningsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll §§ 28 – 29 | 2019-06-19 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 4(4)
 

 
 

UN § 29 Dnr 2019/000079  

Remiss - Kulturstrategi Västra Götaland - och regional kulturplan 
2020-2023 Diarienummer RS 2019-03195 

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen har bett om remissvar på Kulturstrategi Västra Götaland och regional 
kulturplan 2020-2023. Detta tjänsteutlåtande behandlar remissvaret till regionens biblioteksplan 
enligt beslut i Utbildningsnämnden 2019-06-03 §39.      
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att avge följande remissvar på förslag till regional 
biblioteksplan: 
 
Den regionala biblioteksplanen följer förslaget till nationell biblioteksstrategi. Sotenäs kommuns 
bibliotek vill i sitt läsfrämjande arbete mot barn- och ungdomar vara ett fritidsalternativ, något 
annat än skolan, att det läsfrämjande arbetet ska vara att skapa lust och nyfikenhet till läsning. 
Biblioteket får stöd via kurser, men den regionala biblioteksplanen nämner inte insatser som handlar 
om att få hit de ungdomar som inte läser, inte vill. Sotenäs bibliotek tycker det är viktigt att 
biblioteket inte hos de barnen/ ungdomarna förknippas med skolans krav.  
  
Biblioteket är viktigt för att värna det lokala kulturarvet. Biblioteket, såsom demokratisk institution, 
kan stå för ett alternativt, inkluderande sätt att känna lokal förankring, lokal identitet.  
 
Sotenäs kommun saknar uppgifter i remissen om hur finansiering ska ske av de delar i planen som 
kan innebära kostnader för kommunen.  

Skickas till 

Kultursekreterare 
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