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Plats och tid 

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl. 08.30 – 15.00,  
mötet ajourneras 12.00-13.00, 13.30-13.35. 

  

Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande 
Ragnhild Selstam (M) 
Jeanette Loy (M) 
Verena Rodin (M) 

Annica Erlandsson (S)  
Ewa Ryberg (V) 
Kent Östergren (S) 
 

Ej tjg ersättare  
Therese Mancini (S)  
Michael Sandberg (L) 
 
 
 

 
 
 

Övriga deltagare  
Eva Hansson, förskolechef, § 84 
Lars Bennersten, förvaltningschef §§ 85, 87, 89–
93, 95, 102 
Eva-Lott Grafman, kvalitetsutvecklare § 86 
Susanne Grundhall, ekonom § 87 
Per Svensson, förvaltningschef § 88 
Madelein Arnoldsson, nämndsekreterare §§ 94, 
101 
Staffan Karlander, kultur & fritidschef §§ 97–100 
Joakim Linder, ungdomsutvecklare §§ 96, § 102 
 

 

 

Justerare 
 
Kent Östergren (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, torsdagen den 2 november 16.00 

    

 Madelein Arnoldsson   
Ordförande    

 
 

 Mikael Sternemar (L)   
Justerare    

 Kent Östergren (S)   
 

 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens protokoll 2017-10-26 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-11-03 – 2017-11-24 
Under anslagstiden kan beslutsärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Madelein Arnoldsson  
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UN § 83 

 

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
 
 
Följande punkter läggs till; 
 

• Val av nytt PUL-ombud 
• Budget 2018 
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UNAU § 84  UN 2017/29 
 

Utvärdering av IT i förskolan 

Beskrivning av ärendet  

Förskolechefen för Hunnebostrands förskola rapporterar om IT-satsningen i förskolan.  
Förskolan i Sotenäs startade ett arbete med att införa Ipads i verksamheten under våren 2013.  
Med hjälp av Ipaden är det möjligt att skapa pedagogiska dokumentationer, vilket är ett av 
uppdragen enligt förskolans läroplan. Det fortsatta arbetet med Ipads som hjälpmedel har medfört 
att det pedagogiska arbetet med barnen har utvecklats.  
Utifrån nya behov och svårigheter med att få till gemensamma arbetsytor startades ett arbete med 
att hitta en lärplattform anpassad både för förskolans och skolans verksamhet. Lärplattformen ska 
fungera bra både på Ipad och dator för att pedagoger och föräldrar ska kunna arbeta på det redskap 
som passar bäst. Arbetet har kommit så långt att ett upphandlingsunderlag är ute på anbud.  
Under året har en IKT-grupp bildats inom förskolan med representanter från alla förskolor i 
Sotenäs. Gruppen har arbetat med att kartlägga förskolans behov och tittat på olika lärplattformer 
som kan passa verksamheten. 
  

Beslutsunderlag 

• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-12 § 88 
• Förskolechefens utvärdering 2017-10-04 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-27 §43 

 

 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av rapporten. 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Förskolechefen 
Förvaltningschef Lars Bennersten 
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UN § 85   KA 2017/1301   

 
Motion – frukt till skolan varje dag 

Beskrivning av ärendet  
En motion har inkommit om att utreda kostnaden för att ge kommunens elever en frukt varje 
skoldag och därmed skapa en kostnadsfri skola. 

Beslutsunderlag 

• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-12 §89 
• Förvaltningschef Lars Bennerstens tjänsteutlåtande 2017-10-01 
• Motion gällande frukt med till skolan/förskoleklass varje dag 
 

Yrkande 

Jeanette Loy (M) och Annika Erlandsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag om att föreslå 
Kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Jeanette Loys (M) och Annika Erlandssons (S) förslag och finner 
att Utbildningsnämnden antar detta. 
 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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UN § 86   UN 2016/57 & UN 2017/35 

 
Främjandeplan för ökad skolnärvaro & resultat och åtgärder utifrån 
SKL:s öppna jämförelser   

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden har påtalat behovet av en djupare analys för att öka förståelsen för vad som 
behövs förändras för att vända den negativa trenden med sjunkande resultat.  
Skolnärvaro är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för goda skolresultat för eleven. Att 
arbeta aktivt med att främja och förebygga skolnärvaro har poängterats i rapporter från olika 
myndigheter och instanser.  
 
Främjandeplanen för ökad skolnärvaro har tagits fram för att skapa gemensamma rutiner för 
Sotenäs kommuns skolor. 

Beslutsunderlag 

• Skolutvecklarens tjänsteutlåtande 2017-10-17 
• Främjandeplan för ökad skolnärvaro inklusive bilagor  
• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-24 §72 
• Skolutvecklarens tjänsteutlåtande 2017-08-16 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämnden 2017-04-06 §45 

 

Yrkande 

Annika Erlandsson (S) yrkar att förvaltningschef Per Svensson återkommer till 
Utbildningsnämndens arbetsutskott gällande riktlinjer för elevers ledighet. 
 
Mikael Sternemar (L) yrkar att arbetet enligt främjandeplanen skall utvärderas och analyseras och 
att eventuella förändringsförslag ska läggas fram inför nämnden i samband med det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Annika Erlandssons (S) och Mikael Sternemars (M) förslag och 
finner att Utbildningsnämnden antar detta. 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden antar främjandeplanen för ökad skolnärvaro med ändringen att ordet kravlös 
ändras till individuell och att ordet hen ändras till eleven i åtgärdstrappan.  
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Forts. UN § 86 

Utbildningsnämnden beslutar även att främjandeplanen skall utvärderas och analyseras och 
eventuella förändringsförslag skall läggas fram inför nämnden i samband med det systematiska 
kvalitetsarbetet.  
 
Utbildningsnämnden ger förvaltningschef Per Svensson i uppdrag att återkomma till 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-09 gällande riktlinjer för elevers ledighet. 
 
 

Skickas till 

Rektorerna i Sotenäs 
Kvalitetsutvecklaren 
Förvaltningschef Per svensson 
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UN § 87   UN 2016/105 

 

Budgetuppföljning januari-september 2017, ekonomisk åtgärdsplan 

Beskrivning av ärendet 

Budgetuppföljningen för januari till september visar på en prognos med ett underskott på 1 330 Tkr. 
Av detta är 376 Tkr kostnader för skolskjutsupphandlingen. Med denna kostnad borttagen visar 
prognosen på ett underskott på 954 Tkr vilket fördelas till största delen, 517 Tkr, på 
förskoleverksamheten samt i övrigt på ökade kostnader för särskoleverksamheten.  
Verksamheten gymnasial utbildning visar ett underskott på 1 441 Tkr vilket till sin helhet kan 
härledas till interkommunala ersättningar (IKE). 
 
En handlingsplan för budget i balans skall upprättas. Förvaltningen har under en tid haft färre och 
färre barn och elever och därmed fått justera sin budgetram. Nu visar det sig att trenden är 
annorlunda och istället ökar antalet barn och elever vilket gör att också budgetramen behöver 
förändras. Förvaltningen ser att med stor restriktivitet kan prognosen förändras i positiv riktning 
men att nå ett nollresultat på den tid som är kvar på 2017 års budget är inte möjligt. Åtgärder för att 
minska underskott är att vakanshålla vid korttidsfrånvaro, att stoppa alla inköp som inte är akuta, att 
stoppa all kompetensutveckling och i övrigt vara ytterst restriktiv. 
 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-10-18 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-12 §84 
• Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-10-01 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämnden 2017-09-28 §73 
• Budgetuppföljning Utbildningsnämnden september 2017 
• Budgetuppföljning Gymnasiet och Komvux 2017 

 

Yrkande 

Ragnhild Selstam (M) yrkar att den handlingsplan som skulle tagits fram för att nå budget i balans 
2017-10-12 tas fram till 2017-10-31 och skickas ut till Utbildningsnämnden.  
  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ragnhild Selstams (M) förslag och finner att 
Utbildningsnämnden antar detta. 
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Forts. UN § 87  

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden ger förvaltningschef Lars Bennersten i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
för att nå budget i balans till 2017-10-31 och att skicka ut handlingsplanen till Utbildningsnämnden.  
 
 

Skickas till 

Förvaltningschef Lars Bennersten 
Ekonomen 
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UN § 88   

 

Budget 2018 

Beskrivning av ärendet  

Förvaltningscheferna Per Svensson och Lars Bennersten informerar om budget 2018.   
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen angående budget 2018. Förvaltningschef Lars 
Bennersten får i uppdrag att arbeta vidare med underlag till internbudget och återkomma till 
sammanträdet med Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-09.  
 
 
Skickas till 
Förvaltningschef Lars Bennersten 
Förvaltningschef Per Svensson 
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UN § 89   UN 2017/82 

 

Skolenkät 2017 

Beskrivning av ärendet 

Skolinspektionen har genomfört en skolenkät som besvarats av närmare 177 000 elever, föräldrar 
och lärare under våren 2017.  
 
Skolenkäten är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Enkäten används för att samla in 
synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför 
bedömningen av skolan. 
 
Enkäten visar på försämrade resultat, främst för årskurs 9, men även om förskoleklass fortfarande 
har höga värden har de sjunkit något. För årskurs 5 är resultaten svårtolkade då de enskilda 
elevenkäterna visar på ett annorlunda resultat än kommunen som helhet. Nu finns resultaten endast 
redovisade för årskurs 5 vid Hunnebostrands och Kungshamns skolor men båda de skolorna har 
högre värde på hur nöjda eleverna är med sin skola än vad kommunen har som helhet i årskurs 5.  
Enkäten visar på flera utmaningar som skolenheterna står inför och som de har visat i sin rapport 
över det systematiska kvalitetsarbetet.  
Delvis kan resultaten spegla de utmaningar som skolorna i Sotenäs kommun, och då främst 
Sotenässkolan, haft med en högre personalomsättning än tidigare och därmed sämre kontinuitet.  
När det gäller årskurs 5 vid Kungshamns skola var den ganska nyligen sammanslagen med årskurs 
5 vid Smögens skola när enkäten genomfördes. 
 
Ett arbete med att vända denna trend har startats vid enheterna och detta arbete måste ske i 
klassrummet.  
Skolenkäten är en del i att skolinspektionen valt Sotenässkolan för inspektion. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningschef Lars Bennerstens tjänsteutlåtande 2017-10-18 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-24 §80 
 

Yrkande 

Ragnhild Selstam (M) yrkar att utifrån resultaten i Skolenkäten önskar Utbildningsnämnden en 
analys och handlingsplan till Utbildningsnämndens sammanträde 2017-11-23.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ragnhild Selstams (M) förslag och finner att 
Utbildningsnämnden antar detta. 
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Forts. UN § 89 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. Förvaltningschef Lars Bennersten får i uppdrag att 
utifrån resultaten i Skolenkäten göra en analys och handlingsplan och presentera denna på 
Utbildningsnämndens sammanträde 2017-11-23.  
 
 

Skickas till 

Förvaltningschef Lars Bennersten 
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UN § 90       UN 2016/120 
 

Ärendebalans – redovisning av ej effektuerade beslut 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen har fått i uppdrag att redovisa ej effektuerade beslut kvartalsvis för 
Utbildningsnämnden.  
 

Beslutsunderlag 

• Ärendebalans 2017-10-18 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämnden 2017-02-09 §5 

 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

Skickas till 

Förvaltningschef Lars Bennersten 
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UN § 91   UN 2017/73    

 
Jämförelse utifrån standardkostnader 
 
Beskrivning av ärendet 

Vid SKLs redogörelse efter genomgång av Sotenäs kommuns ekonomi påvisades att kommunen 
ligger c: a 15 miljoner högre än standardkostnaderna i Sverige.  
Det finns en skillnad mellan kommunens kostnader och rikets i genomsnitt vilken behöver 
analyseras ytterligare. Utbildningsnämnden önskar veta var kostnadsskillnaderna finns och vad de 
beror på. Jämförelsen handlar om kostnadseffektivitet och prioriteringar.  
Sotenäs kommuns satsning på förskoleverksamheten syns i jämförelsen med andra kommuner men 
det har varit en strävan att ha en hög andel förskollärare och att de har förutsättning att planera 
verksamheten och genomföra den i relevanta barngrupper.  
Skolans kostnader jämfört med riket är stora men jämfört med kommungruppen är skillnaden inte 
speciellt stor. Satsningen på lärartäthet och elevhälsa visar sig i underlagen men även de högre 
kostnaderna i lokaler och måltider.  
När det gäller kostnader för fritidshem och förskoleklass behöver förvaltningen se över 
kostnadsfördelningen då kostnaderna för förskoleklass inte överensstämmer med statistiken och 
många tjänster är kombinerade mellan de två verksamheterna.  
 

Beslutsunderlag 

• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-24 §78 
• Förvaltningschef Lars Bennerstens tjänsteutlåtande 2017-08-16 
• Kommunfaktablad 2015 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-27 §48 

 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen och har den som underlag i det fortsatta 
budgetarbetet.  
 
 

Skickas till 

Förvaltningschef Lars Bennersten 
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UN § 92         
    

Lärarförbundets ranking - Information 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Lars Bennersten informerar om Lärarförbundets rankning ”Sveriges bästa 
skolkommun” där Sotenäs kommun hamnade på plats 77 av 290. Förra året hamnade Sotenäs på 
plats 65.  
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. Förvaltningschef Lars Bennersten får i uppdrag att 
kontakta Lärarförbundet för klargörande av vissa frågor i Lärarförbundets ranking.  
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UN § 93   UN 2014/154 

 
Motion - Obligatorisk resa till Auschwitz 
 
Beskrivning av ärendet 

En motion har inkommit om att samtliga avgångsklasser i grundskolan ges möjlighet att via en 
obligatorisk resa till Auschwitz få en ökad förståelse för konsekvenserna av främlingsfientlighet och 
rasism. Ärendet återremitterades till Utbildningsnämnden från Kommunfullmäktige 2016-10-11 i 
syfte att ta fram en ekonomisk kalkyl och undersöka om förslaget är lagligt. En jurist har kontaktats 
och uttalat sig i frågan. Resan kan inte vara obligatorisk, utan måste vara frivillig. Alla elever har 
inte möjlighet att åka. Det krävs resurser för att möta elevernas reaktioner efter studiebesöket. I 
övrigt finns det inga lagliga hinder för en sådan resa.  
 
Ekonomin är svår att bedöma men ett pris att utgå ifrån är 3500 sek/person.  
 
Beslutsunderlag 

• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-06-01 §57 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämnden 2017-05-11 §66 
• Förvaltningschef Lars Bennerstens tjänsteutlåtande 2017-04-20 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-27 §44 
• Utlåtande från jurist 2017-02-17 

 

Yrkande 

Annika Erlandsson (S), Kent Östergren (S) och Ewa Ryberg (V) yrkar bifall till Motionen. 
 
Mikael Sternemar (L), Jeanette Loy (M), Ragnhild Selstam (M) och Verena Rodin (M) yrkar avslag 
på motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Annika Erlandssons (S) med fleras förslag mot Mikael 
Sternemars (L) med fleras förslag och finner att Utbildningsnämnden antar Mikael Sternemars (L) 
med fleras förslag. 
 

Utbildningsnämndens förslag 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Reservation 

Annika Erlandsson (S), Kent Östergren (S) och Ewa Ryberg (V) reserverar sig mot beslutet. 

 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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UN § 94       UN 2017/68 
 

Sammanträdestider 2018 

Beskrivning av ärendet 
Administrativ chef och ekonomichef har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för 2018 för 
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och dess utskott. Förslaget är anpassat efter regler i 
kommunallagen och den ekonomiska tidplanen samt samordnade för att minska handläggningstiden 
i så stor utsträckning som möjligt. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden 
samordnas med tidpunkterna för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Sammanträdena 
ligger främst på onsdagar och torsdagar.  
 
Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för 
nämnd och arbetsutskott på torsdagar, medan Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har haft 
mötesdag på tisdagar.  
 
Under år 2018 ska allmänna val förrättas den 9 september och förslaget är framtaget med hänsyn till 
detta.  
 
Med liggande förslag kan sekreterarna vid behov ersätta varandra vid eventuell frånvaro.  
 
Utbildningsnämnden önskade att ändra på mötestiderna i februari för Utbildningsnämnden och 
Utbildningsnämndens arbetsutskott i ett tidigare förslag av nämndsekreteraren. Mötestiden för 
Utbildningsnämnden i november skulle också ändras. Sammanträdestiderna i början av året går inte 
att förbättra utan att beredningstiderna hamnar under tider för ledighet eller att sammanträdena blir 
färre. Sammanträdet i november är möjligt att flytta.  
 
Tidigare förslag;  
Utbildningsnämndens sammanträdestider för 2018;  
8/2, 8/3, 12/4, 24/5, 27 - 28/9, 25/10, 22/11  
 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider för 2018;  
25/1, 22/2, 22/3, 3/5, 7/6, 23/8, 11/10, 8/11, 6/12  
 
Nytt förslag;  
Utbildningsnämndens sammanträdestider för 2018;  
15/2, 22/3, 3/5, 7/6, 20–21/9, 25/10, 29/11  
 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider för 2018;  
25/1, 8/3, 12/4, 24/5, 23/8, 11/10, 8/11 
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Forts. UN § 94 

Beslutsunderlag 

• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-12 §83 
• Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2017-10-30 
• Förslag 2 sammanträdestider 
• Förslag 1 sammanträdestider 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämnden 2017-09-28 §77 

 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar att bokslutsarbetet för Utbildningsnämnden behandlas vid 
Utbildningsnämndens sammanträde 2018-02-15. Budget för 2019 diskuteras vid 
Utbildningsnämndens sammanträde 2018-03-22.  

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden fastställer sammanträdestider för 2018 enligt det nya förslaget.  
 
Utbildningsnämndens sammanträdestider för 2018;  
15/2, 22/3, 3/5, 7/6, 20-21/9, 25/10, 29/11  
 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider för 2018;  
25/1, 8/3, 12/4, 24/5, 23/8, 11/10, 8/11 
 
 
Bokslutsarbetet för Utbildningsnämnden behandlas vid Utbildningsnämndens sammanträde 2018-
02-15. Budget för 2019 diskuteras vid Utbildningsnämndens sammanträde 2018-03-22. 
 

Skickas till 

Kanslichefen 
Förvaltningschef Lars Bennersten 
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UN § 95       KA 2017/1522 
 

Val av nytt PUL-ombud 

Beskrivning av ärendet 
PUL-ombudet (personuppgiftsombud) för Sotenäs kommun slutar sin anställning den 30 november 
2017 och därför måste ett nytt PUL-ombud utses för perioden 2017-12-01 - 2018-05-24. 
 
Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen ikraft och då ska man istället utse ett 
Dataskyddsombud. Arbetet med att utse ett Dataskyddsombud pågår tillsammans med närliggande 
kommuner. 
 
Enligt lagen är det i en kommun de enskilda nämnderna som är personuppgiftsansvariga för de 
uppgifter som behandlas inom det egna ansvarsområdet. Personuppgiftsombudets uppgift är att 
självständigt se till att den personuppgifts-ansvarige inom nämnden behandlar personuppgifter på 
ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed, samt påpeka eventuella brister för den 
personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige har således alltid det yttersta ansvaret för all 
behandling även om denna har utsett ett ombud.  
Det formella beslutet att utse personuppgiftsombud måste fattas av nämnden eftersom varje nämnd 
är en egen myndighet.  

Beslutsunderlag 

• Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-10-19 
 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att entlediga Torbjörn Ericson från uppdraget att vara 
personuppgiftsombud för nämnden.  
Utbildningsnämnden utser Kaj Laerum till nytt personuppgiftsombud från och med 1 dec 2017.  

 

Skickas till 

Administrativ chef 
Kommunstyrelsen 
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UN § 96       UN 2013/174 
 

Förslag till inrättande av Kommunalt Ungdomsråd 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag om stadgar till kommunalt ungdomsråd togs fram under projektet Unga 
idéambassadörer. Förslaget presenterades för Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 april 2017 
som återremitterade förslaget till Utbildningsförvaltningen. Ungdomsutvecklaren har tagit fram ett 
nytt förslag på reglemente och politisk organisation av Ungdomsrådet. För att finansiera 
ungdomsrelaterade aktiviteter föreslås en budgetökning till Utbildningsförvaltningen om 100 tkr. 
Ungdomsrådet ska själva ha makt att disponera över budgeten. 

Beslutsunderlag 

• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-12 §92 
• Reglemente Ungdomsråd förslag 2017-10-17 
• Ungdomsutvecklarens tjänsteutlåtande 2017-09-20 
• Politisk organisation av Ungdomsråd förslag 
• Utdrag protokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2017-08-24 §29 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-24 §69 
• Utdrag protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-26 §81 
• Skrivelse 2012-10-09 

 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar att beredningen för kallelse blir tydligare i reglementet. Det bör vara 
ordförandes uppgift.  
 
Jeanette Loy (M) yrkar på återremiss och att förvaltningschef Lars Bennersten får i uppgift att 
återkomma med ett reglemente likande de hos övriga råd under Kommunstyrelsen. Jeanette Loy 
(M) yrkar också att valen av ledamöter till Ungdomsrådet förläggs till elevråden i Sotenässkolan 
och Gullmarsgymnasiet.  
 

Ajournering begärs  

Mötet ajourneras 13.30-13-35  
 

Yrkande 

Annika Erlandsson (S) med flera yrkar att arvode enligt nuvarande gällande tolkning även skall vara 
för Ungdomsrådet. Det skall enligt oss ha samma ersättning som de deltagande i Pensionärsrådet 
och Tillgänglighetsrådet har idag. Beslutet bör gälla tills reglerna uppdaterats för alla råd i Sotenäs  
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Forts. UN § 96 

kommun. Annika Erlandsson (S) med flera yrkar vidare att rådet själva tillsammans med 
ungdomsutvecklaren tar fram förslag på stadgar. 
 
Annika Erlandsson (S) med flera yrkar bifall till att-satsen att valen skall göras i varje elevråd i 
Lysekil och Sotenäs. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller om ärendet skall 
återremitteras enligt Jeanettes Loys (M) förslag och finner att Utbildningsnämnden beslutar att 
återremittera ärendet till Utbildningsförvaltningen. 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att ärendet återremitteras till Utbildningsförvaltningen. 
Utbildningsnämnden ger förvaltningschef Lars Bennersten i uppgift att återkomma med ett 
reglemente likande de hos övriga råd under Kommunstyrelsen. I reglementet skall det framgå att 
ledamöter till Ungdomsrådet ska väljas av elevråden i Sotenässkolan och på Gullmarsgymnasiet.  

 

Skickas till 

Ungdomsutvecklaren 
Förvaltningschef Lars Bennersten 
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UN § 97       UN 2017/84 
 

Utvärdering och rapport om lägeruthyrning 

Beskrivning av ärendet 
Kultur och fritidschefen redovisar sommarens lägeruthyrningsverksamhet i skolor och i 
idrottshallen. 1650 ungdomar (7-25år) och 207 vuxna har övernattat och varit aktiva i lokalerna 
under sommaren i olika verksamheter. 
 
Utvärderingen är överlag positiv och de problemen som uppkommit har verksamheten försökt hitta 
lösningar på.  

Beslutsunderlag 

• Kultur och fritidschefens redovisning av lägeruthyrningsverksamheten 2017-10-19 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-24 §81 
• Regler och taxor för uthyrning av idrotts och skollokaler 2015-11-04 

 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
 

Skickas till 

Kultur och fritidschefen 
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UN § 98       KA 2017/834 
 

Motion – utredning av framtidens bibliotek i Sotenäs 

Beskrivning av ärendet 
Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att Sotenäs Kommun påbörjar en utredning, som kan vara 
grunden till en plan för framtidens bibliotek i Sotenäs. Sotenäs kommun har en gällande 
biblioteksplan 2015–2018 som under nästa år skall omarbetas så denna motions intentioner kommer 
bra i tiden. En motion om att införa en "Boken kommer verksamhet" bör ingå i samma utredning.  

Beslutsunderlag 

 
• Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-12 §90 
• Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande 2017-10-01  
• Motion om utredning av framtidens bibliotek i Sotenäs 2017-05-31  

 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kultur och fritidschefen 
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UN § 99       UN 2017/97 
 

Idrotts och Fritidspriset 2017 

Beskrivning av ärendet 
Sotenäs Idrotts-/Fritidspris utdelas årligen till person eller grupp av personer, som visat framstående 
förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrotts- och fritidsverksamhet, som aktiv eller 
ledare. 
 
Förslag till pristagare kan inges av person, organisation, institution eller Utbildningsnämnden och 
dess ledamöter. Ett antal nomineringar har kommit in efter annonsering.  

Beslutsunderlag 

• Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande Idrotts och Fritidspriset 2017-10-19  
• Sotenäs Kommuns Idrott och Fritidspris, pristagare genom tiderna 

 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden har tagit del i nomineringarna till Idrotts och Fritidspriset 2017 som nu är 
avslutade. Beslut om pristagare tas vid Utbildningsnämndens sammanträde 2017-11-23. 
 

Skickas till 

Kultur och fritidschefen 
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UN § 100       UN 2017/98 
 

Kulturpriset 2017 

Beskrivning av ärendet 
Sotenäs Kulturpris utdelas årligen till person eller ideell förening, som är eller varit verksam för 
kommunens kulturliv.  
 
Förslag till pristagare kan inges av person, organisation, institution eller Utbildningsnämnden och 
dess ledamöter. Ett antal förslag har kommit in efter annonsering. 

Beslutsunderlag 

• Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande Kulturpriset 2017-10-19  
• Sotenäs Kommuns Kulturpris, pristagare genom tiderna 
• Reglemente för Sotenäs Kulturpris 

 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden har tagit del i nomineringarna till Kulturpriset 2017 som nu är avslutade. 
Beslut om pristagare tas vid Utbildningsnämndens sammanträde 2017-11-23. 
 

Skickas till 

Kultur och fritidschefen 
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UN § 101    UN 2017/88 

Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut redovisas för nämnden. 
     Nr  
 
Kungshamns skola, rektor    62  
    
Sotenässkolan, rektor   63, 68 
 
Hunnebostrands och Bovallstrands skola, rektor  64–65 
 
Förskolechefen   66–67 
 
Kultur o Fritidsansvarig   69 
 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Pärm (UN Redovisade Delegationsbeslut 2017) 
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UN § 102 

    
Stående punkter, information, meddelanden och kurser 
 

 
a. Kultur och fritid 
• Ungdomsutvecklaren rapporterar om ungdag.  
 
b. Förvaltningschefen informerar 
• Skolutredningen ligger nu i sin helhet att läsa på Sotenäs kommuns hemsida. En bilaga från 

förvaltningschef Lars Bennersten om antal barn utifrån folkbokföringsregistret skickas med 
protokollet.  

• Positiva kommentarer från oktoberdagarna 
 

c. Meddelanden i pärm redovisas för nämnden 
 

d. Information från nämnden 
 

• Stefan Quinths arbete med naturfilm.  
• Presidiet har haft intervju med revisionen 
• Önskemål om rutiner för utskick av kallelse 

 
 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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Forts. UN § 102 Bilaga 1 

Antal barn utifrån folkbokföringsregistret 

 
 
ANTAL BARN utifrån folkbokföringsregistret

ÅK 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
FKL 76 57 63 82 54

1 65 76 57 63 82
2 83 65 76 57 63
3 73 83 65 76 57
4 82 73 83 65 76
5 87 82 73 83 65
6 63 87 82 73 83
7 69 63 87 82 73
8 80 69 63 87 82
9 64 80 69 63 87

TOTALT 742 735 718 731 722
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