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Beslutande Mikael Sternemar (L) ordförande 
Jeanette Loy (M) 
Annica Erlandsson (S) 
 

 
 

 
 

Ej tjg ersättare  
 

 
 

 

Övriga deltagare 

 
 
Madelein Arnoldsson, sekreterare § 83 
Susanne Grundhall § 84 
Lars Bennersten, förvaltningschef §§ 84, 86, 87, 
89–91 
Per Svensson, Förvaltningschef § 85 
Eva-Lott Grafman, kvalitetsutvecklare § 85 
Eva Hansson, förskolechef §§ 87-88 
Joakim Linder, kultur & fritid §§ 92-93 
 

 

 

Justerare 

 
 
Annica Erlandsson (S) 
 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen den 16 oktober kl. 08.10 

 

Sekreterare 

   

 Madelein Arnoldsson   
 

Ordförande 

   
 
 

 Mikael Sternemar (L)   
 

Justerare 

   

 Annica Erlandsson (S)   
 

 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-10-12 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-10-16 – 2017-11-06 
Under anslagstiden kan beslutsärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Madelein Arnoldsson  
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UNAU § 82 
 

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämnden arbetsutskott fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
 
Ärendepunkt tillägg, 
 

§ 85 Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 
§ 86 Lärarförbundets ranking 

 
 
Följande punkter utgår 

• Föreningsaktivitet bland ungdomar. Punkten tas upp på utbildningsnämndens arbetsutskott 
2017-11-09 
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UNAU § 83  UN 2017/68 

 

Sammanträdestider för Utbildningsnämnden 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 
 



 
 

 
Utbildningsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-10-12, §§ 82-94 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
5(17) 

 
 

Alternativt ändras endast Utbildningsnämndens möte den 22/11 till 29/11 och Utbildningsnämndens 
arbetsutskotts sista möte i december utgår. 

Beslutsunderlag 

Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2017-10-03 
Sammanträdestider 2018 Förslag 1 och 2 
Utdrag protokoll UN 2017-09-28 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag  

Utbildningsnämnden fastställer sammanträdestider för 2018 enligt tidigare förslag med ändringen 
att Utbildningsnämndens möte den 22/11 blir den 29/11 och Utbildningsnämndens arbetsutskotts 
sista möte i december utgår. 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 84  UN 2016/105  

 
Budgetuppföljning – Handlingsplan för att nå budget i balans 

Beskrivning av ärendet 

Budgetuppföljningen för januari till augusti visar på en prognos med ett underskott på 936 Tkr. Av 
detta är 376 Tkr kostnader för skolskjutsupphandlingen. Med denna kostnad borttagen visar 
prognosen på ett underskott på 560 Tkr vilket fördelas till största delen, 517 Tkr, på 
förskoleverksamheten samt i övrigt på ökade kostnader för särskoleverksamheten. 
 
De ramar som tilldelades utbildningsförvaltningen utgick från färre barn än vad som är i 
verksamheten i nuläget. Både födslotal och inflyttning har ökat. 
Regelverket säger att ett barn skall få en förskoleplats inom fyra månader. 
Elever har möjlighet att välja var de vill ha sin skolgång. 
För att klara den uppkomna situationen inom förskolan har organisationen förstärkts med personal. 
 
Den interkommunala ersättningen har ökat, flera kommuner har justerat priset per utbildningsplats, 
även vid särskola. 
 
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. 
Inför 2018 behöver budgetramarna ses över utifrån det ökande antal barn och elever i Sotenäs 
kommun och den ökade storleken på särskolan. 
 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningschef Lars Bennersten tjänsteutlåtande 2017-10-01 
• § 73 Protokoll UN 2017-09-28 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämnden arbetsutskott tar del av informationen. 
Utbildningsnämndens arbetsutskott ger förvaltningschef Lars Bennersten i uppdrag att arbeta utifrån 
nämndens beslut 2017-09-28 § 73 för att nå en budget i balans.  

 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef Lars Bennersten 
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UNAU § 85   

 
Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete 

Beskrivning av ärendet 

Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet som genomfördes 2017-09-27/28 diskuteras punkter som 
behöver uppföljning. Tydligare måluppfyllelse efterfrågas av utbildningsnämndens arbetsutskott.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av diskussionen. Utbildningsnämndens arbetsutskott ger 
förvaltningschef Per Svensson i uppdrag att dela upp måluppfyllelsen och göra den tydligare. 
Resultat utifrån insatser behöver redovisas i SKA-rapporten. Uppdraget redovisas på 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-25.  

 

Skickas till 

Förvaltningschef Per svensson 
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UNAU § 86   

 
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 arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och skickar den vidare till 
utbildningsnämnden.  
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UNAU § 87  UN 2017/22 

 

Lägesrapport förskolor 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Lars Bennersten och förskolechefen informerar om arbetet med att lösa behovet av 
fler förskoleplatser.    
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tackar för informationen och vill ha en fortlöpande information 
om aktuellt läge. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef Lars Bennersten 
Förskolechefen 
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UNAU § 88  UN 2017/29 

 

Utvärdering av IT-satsningen 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  

• Förskolechefens utvärdering 2017-10-04 
• § 43 utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-27 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av rapporten.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Förskolechefen 
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UNAU § 89  KA 2017/1301 

 
Motion – frukt med till skolan/förskoleklass 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  

• Förvaltningschef Lars Bennerstens tjänsteutlåtande 2017-10-01 
• Motion gällande frukt med till skolan/förskoleklass varje dag 

 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Motionären 
Förvaltningschef Lars Bennersten 
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UNAU § 90  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  

• Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande 2017-10-01 
• Motion om utredning av framtidens bibliotek i Sotenäs 2017-05-31 

 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Motionären 
Kultur- och fritidschefen 
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UNAU § 91  KA 2013/172 

 
Skolutredningen - Information 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Lars Bennersten informerar om att förslag på framtida skolorganisation lades ut på 
Sotenäs kommuns hemsida 2017-10-03 med möjlighet att lämna synpunkter. En remiss har gått ut 
till politiska partier. En medborgardialog ska ske under hösten.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
Utbildningsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-10-12, §§ 82-94 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
14(17) 

 
 

UNAU § 92  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 

• Ungdomsutvecklarens tjänsteutlåtande 2017-09-20 
• Förslag på reglemente för kommunalt ungdomsråd 2017-09-14 
• Förslag på politisk organisation av kommunalt ungdomsråd 2017-09-15 
• Utdrag protokoll KSPU 2017-08-24 
• Utdrag protokoll UNAU 2017-08-24 
• Utdrag protokoll KSAU 2017-04-26 
• Skrivelse – etablering av kommunalt ungdomsråd 2012-10-09 

 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar att; 
 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att godkänna reglemente för Ungdomsrådet.  
 
Förvaltningschef Lars Bennersten får i uppdrag att komplettera reglementet avseende ersättares 
närvarorätt, tillsättning av ledamöter och ersättare och ålderssammansättningen för rådet. 
Initierandet och bevakandet av ärenden för Ungdomsrådet behöver också tydliggöras i reglementet.  
 
Kommunfullmäktige avsätter 100 tkr i budgeten för ungdomsrådet.  
 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna reglemente för 
Ungdomsrådet samt avsätta 100 tkr i budgeten för ungdomsrådet. 
 
Förvaltningschef Lars Bennersten får i uppdrag att komplettera reglementet avseende ersättares 
närvarorätt, tillsättning av ledamöter och ersättare och ålderssammansättningen för rådet. 
Initierandet och bevakandet av ärenden för Ungdomsrådet behöver också tydliggöras i reglementet. 
Kompletteringarna ska vara färdiga till sammanträdet med utbildningsnämnden 2017-10-26.  

 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Förvaltningschef Lars Bennersten 
Ungdomsutvecklaren 
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 UNAU § 93  UN 2017/83 

 

Rapport om sommarlovsaktiviteter 2017 

Beskrivning av ärendet 

Ungdomsutvecklaren lämnar rapport om sommarlovsaktiviteter. En folder med information om 
aktiviteterna skickades med post till alla ungdomar i målgruppen 6-15 år i mitten av maj med en 
anmälningsperiod 11 maj – 11 juni. 166 av 479 anmälningsbara platser utnyttjades. Det var något 
fler killar än tjejer som deltog. Flest deltagare var mellan 10-12 år. Till nästa år ska foldern skickas 
ut senare och anmälningstiden justeras. Det hade varit bra om skjuts kunde erbjudas till ungdomar 
utanför centralorterna. Initiativet har fått positiva tillrop från allmänheten.  
 
MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) utlyser varje år en 
möjlighet för kommuner i landet att rekvirera hem medel för att genomföra kostnadsfria 
sommaraktiviteter för målgruppen barn och unga 6 – 15 år. Beloppet som kan rekvireras 
är baserad på antalet personer i målgruppen som lever i hushåll med försörjningsstöd. 
För 2017 kunde Sotenäs kommun rekvirera sammanlagt 65 349 kr. 
 

Beslutsunderlag 

• Ungdomsutvecklarens rapport 
• Utdrag protokoll UNAU 2017-08-24 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av rapporten om sommarlovsaktiviteter och ger 
förvaltningschef Lars Bennersten i uppdrag att arbeta vidare med 2018 års sommarlovsaktiviteter. 

 

Skickas till 

Förvaltningschef Lars Bennersten 
Ungdomsutvecklaren 
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UNAU § 94 
 

Information, meddelanden och kurser  

a. Information från förvaltningschefen 

• Frisknärvaro & sjukfrånvaro.  
 

b. Information 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tackar utbildningsförvaltningen för utförande och 
organiseringen av oktober-dagarna för V8-kommunerna. 
 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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