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UNAU § 50 Dnr 14747  

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen med följande tillägg: 
- Budgetuppföljning 2019 
- Uppdatering gymnasiesamverkan, skrivelse framtida skolorganisation samt kafédialog under 
informationspunkt.  
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UNAU § 51 Dnr 2019/000125  

Utbildningsplan för introduktionsprogram i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan för 
utbildningen som beslutas av huvudmannen. Huvudmannen ansvarar för att fatta beslut om att anta 
en plan för utbildning inom introduktionsprogrammen. 
Planen syftar till att fastställa en målsättning och utgöra en viljeinriktning för utbildningen inom de 
olika introduktionsprogrammen som erbjuds från huvudmannen. Planen ska tydligt utvisa varje 
enskilt programs syfte, målsättning, struktur och huvudsakliga innehåll. Utbildningsplanen ska ligga 
till grund för introduktionsprogrammens uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten 
och ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete för att följa upp elevernas utbildning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande T.f rektor Sotenäs gymnasieskola 2019-11-14 
Utbildningsplan för introduktionsprogram i Sotenäs kommun 2019-11-04 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar utbildningsplanen för utbildningar inom 
introduktionsprogrammen med inriktning mot individuellt alternativ, yrkesintroduktion 
och språkintroduktion.  
 

Reservation 

Lotta Johansson (S) meddelar att hon inte deltar i diskussionen av ärendet.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 52 Dnr 2019/000023  

Ärendebalans 2019 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har beslutat att kvartalsvis få ärenden med ej effektiviserade beslut redovisade 
för sig (UN2017-02-09 § 5).   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2019-11-23 
Ärendebalans 2019-11 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisad ärendebalans från utbildningsförvaltningen daterad 2019-
11.   
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 53 Dnr 2018/000079  

Medicinskt ledningsansvar inom elevhälsan 2018 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden beslutade 2019-09-19 att uppdra till förvaltningschefen att ändra 
tidigare beslut om medicinskt ledningsansvar (MLA) från två till en person med avsatt 
tid för uppdraget med 20% från och med 1 januari 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Elevhälsochef 2019-11-11 
Protokollsutdrag UN 2019-09-19 §53 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden godkänner organisationen med en skolsköterska med 
medicinskt ledningsansvar från och med 2020-01-01.  
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 54 Dnr 2017/000076  

Uppdrag - Motion ang. utreda möjligheterna att skapa ett 
fiskemuseum. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige gav 2016-11-10 Utbildningsnämnden uppdrag i två olika motionsärenden. I en 
motion om Sotenäs kulturarv har Utbildningsnämnden fått i uppdrag att utreda möjligheten att köpa, 
rusta och nyttja en fiskebåt som ett museum och pedagogiskt undervisningsobjekt. Arbetet sker i 
samarbete med lokalt föreningsliv. 
 
Sotenäsgillet beviljades stöd från Leader för att arbeta med frågan men har under hösten 
2019 bedömt att man inte klarar av uppdraget. Förvaltningen har då föreslagit 
Fiskareföreningen Norden som ny projektägare och att Kulturlandskapet ska fungera som 
konsult och utförare. 2019-10-04 hölls ett möte med företrädare för de två organisationerna 
samt Leader och Sotenäs kommun där det nya upplägget accepterades. Projektet är nu 
under flytt från Sotenäsgillet till Fiskareföreningen Norden. I samband med detta kommer 
en projektförlängning att ske. Förvaltningen bedömer att projektet kan slutrapporteras till 
sommaren 2020. 
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Kultursekreterare 2019-11-14 
Motioner om att inrätta ett fiskemuseum 
Protokollsutdrag KF 2014-06-12 §81 
Motion kulturarv 2014-10-13 
Protokollsutdrag KF 2016-11-10 §120-121 
Protokollsutdrag UN 2016-09-02 §58 
Protokollsutdrag UNAU 2016-08-22 §36 
Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidschef 2016-04-12 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.   
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 55 Dnr 2018/000166  

Kulturpolitiskt program 2019-2022 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett kulturpolitiskt program. 
Programmet är framtaget utifrån de styrande dokument och strategier som ligger.  
Enligt gällande beslut har förslaget gått på remiss till de politiska partierna och ett slutgiltigt 
program tas på Utbildningsnämnden 5 december 2019 ( UN2018/167 § 50).   
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Kultursekreterare 2019-11-14 
Kulturplan 2019-2022 efter remissvar 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) yrkar på att Socialdemokraternas hela remissvar ska arbetas in det 
kulturpolitiska programmet. 
 
Roland Mattsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att information om att 
revidering av programmet ska ske inför varje ny mandatperiod skrivs in.  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) förslag och finner att Utbildningsnämndens 
arbetsutskott inte antar detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att 
Utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar det kulturpolitiska programmet 2019-2022 som framarbetats efter 
inkomna remissvar 2019-11-12. 
 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Information om att revidering av programmet ska ske inför varje ny mandatperiod skrivs in.  

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Kultur- och Fritidschefen 
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UNAU § 56 Dnr 2018/000167  

Fritids- och Idrottspolitiskt program 2019-2022 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett fritid- och idrottspolitiskt program. 
Programmet är framtaget utifrån de styrande dokument och strategier som ligger. 
Enligt gällande beslut har förslaget gått på remiss till de politiska partierna och ett slutgiltigt 
program tas på Utbildningsnämnden 5 december 2019 ( UN2018/167 § 50).   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidschef 2019-11-14 
Fritids- och idrottspolitiskt program utkast daterat 2019-11-14 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) yrkar på att Socialdemokraternas hela remissvar ska arbetas in det fritids- och 
idrottspolitiska programmet 2019-2022. 
 
Roland Mattsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg 
- Benämningen mötesplatser inarbetas i programmet  
- Information om att revidering ska ske inför varje ny mandatperiod skrivs in i programmet.  
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) förslag och finner att Utbildningsnämndens 
arbetsutskott inte antar detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på Roland Mattssons (M) förslag och finner att 
Utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden antar det fritids- och idrottspolitiska programmet 2019-2022 daterat 2019-11-
14 som framarbetats efter inkomna remissvar 2019-11-12. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Benämningen mötesplatser ska inarbetas i det fritids- och idrottspolitiska programmet och 
information om att revidering av programmet ska ske inför varje ny mandatperiod skrivs in.  

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Kultur- och Fritidschef 
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UNAU § 57 Dnr 2018/000071  

Kulturvårdsprogram 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens gav förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt 
kulturvårdsprogram Dnr 2018/000071. 
Arbetet med att ta fram kulturvårdsprogram för de mest skyddsvärda kulturminnen sker i 
samarbete med länsstyrelsens kulturminneskonsulenter. Detta arbetet pågått under året och flertalet 
möte och på platsen besök har genomförts och ett underlag till program håller på att tas fram inkl. 
ekonomi. 
Målet var att ha ett färdigt underlag klart under hösten 2019 men på grund av personalomsättning på 
Länsstyrelsen har arbetet försenats. 
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidschef 2019-11-14 
 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.     
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 58 Dnr 2019/000117  

Idrotts- och fritidspris 2019 

Sammanfattning 

Sotenäs Idrotts- och 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.  
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidschef 2019-10-23 
Reglemente Idrotts- och fritidspris 
Nomineringar Idrotts- och fritidspris 2019 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar beslut om årets pristagare på sittande sammanträde 2019-12-05.   
 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 59 Dnr 2019/000116  

Kulturpris 2019 

Sammanfattning 

Sotenäs Kulturpris utdelas årligen till person eller ideell förening som är eller varit verksam för 
kommunens kulturliv.   
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidschef 2019-10-23 
Reglemente Kulturpris 
Nomineringar Kulturpris 2019 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar beslut om årets pristagare på sittande sammanträde 2019-12-05.   
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 60 Dnr 2019/000120  

Redovisning av organisationen runt idrottshallen i Kungshamn  

Sammanfattning 

Med anledning av neddragning av vaktmästare i Sotenäs Idrottshall önskar Socialdemokraterna en 
redovisning av organisation runt idrottshallens verksamhet innehållande ekonomi, bemanning, 
uthyrning, kafeterian och eventuell skadegörelse. 
 
I budget 2019 minskade kultur och fritid på vaktmästartjänst i idrottshallen med 0,5 tjänster. Denna 
minskning av tjänst har införts 4 november 2019 så några effekter vad gäller ökat skadegörelse har 
inte synts än. 
 
Med den nya tjänstefördelningen kommer delar av dagarna vara utan bemanning  
Detta innebär att under dagtid/skoltid är hallen stängd för allmänheten och endast skolans 
verksamhet pågår. 
Kafét bemannas och har öppet från kl. 15:00-20:00 vardagar och utifrån uthyrningar på helger. 
Beläggningen i hallen kvällstid är för A-hallen cirka 70% och B-hallen cirka 55% av den öppna 
tiden (kl. 16:00-22:00 vardagar, kl. 10:00 – 18:00 lördagar, kl. 15:00- 18:00 söndagar). 
   

Ekonomi 
Budgetramen är 2,5 miljoner kr 2019 
Budgetramen för uthyrningsverksamheten har minskat med 150 tkr per år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidschef 2019-11-11 
Protokollsutdrag UN 2019-10-17 §65 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av redovisningen.   
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 61 Dnr 2019/000098  

Dataskyddsombudets tillsynsrapport Sotenäs kommun 2019 

Sammanfattning 

Sotenäs kommuns dataskyddsombud JP Infonet har genomfört den första granskningen av 
kommunens hantering av personuppgifter efter att dataskyddsförordningen trädde i kraft den i maj 
2018. I samband med granskningen togs en tillsynsrapport fram med förslag till 
förbättringsåtgärder.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Kultur- och Fritidschef (dataskyddsombud) 2019-10-24 
Dataskyddsombudets tillsynsrapport 2019 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tar del av tillsynsrapporten från dataskyddsombudet och uppmanar 
utbildningsförvaltningen att vidta de åtgärder som åligger Utbildningsnämnden. 
   
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 62 Dnr 2019/000119  

Motion - Gratis lusmedel till barn och unga i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

Therese Mancini (S) och Sanna Lundström Gustafsson (S) har inkommit med en motion om 
lusmedel till barn och unga i Sotenäs kommun. Motionärerna skriver att det är en klassfråga i 
dagens samhälle om man har råd att avlusa sina barn eller inte. 
Enligt skollagen ska det för elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola finnas elevhälsa. 
Att köpa in och distribuera preparat så som lusmedel ingår inte i skolans/elevhälsans uppdrag. 
Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 
Uppdraget är främst förebyggande och hälsofrämjande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande Förvaltningschef 2019-11-11 
Skrivelse angående fritt lusmedel 
Protokollsutdrag KF 2019-10-03 §101 
Motion lusmedel 

Yrkande 

Lotta Johansson (S) yrkar bifall till motionen. 
 
Roland Mattsson (M) yrkar att föreslå Utbildningsnämnden att tacka motionärerna för förslaget och 
att Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen. 
 
Michael Sandberg (L) yrkar på bifall till Roland Mattssons (M) förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lotta Johanssons (S) förslag mot Roland Mattssons (M) och 
Michael Sandbergs (L) förslag och finner att Utbildningsnämndens arbetsutskott antar Roland 
Mattssons (M) och Michael Sandbergs (L) förslag.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämnden tackar motionärerna för förslaget och föreslår Kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 63 Dnr 2019/000002  

Budgetuppföljning, delårsrapport 2019 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen går muntligen igenom budgetläget per oktober.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av förvaltningschefens redovisning av 
budgetuppföljningen.   
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UNAU § 64 Dnr 2019/000026  

Information, meddelande och kurser 2019 

Sammanfattning 

A) Gymnasiet 
Förvaltningschefen informerar om gymnasiesamverkan Lysekil. 
 
B) Skrivelse angående framtida skolorganisation 
Information kring inkommen skrivelse angående framtida skolorganisation i Bovallstrand och 
Hunnebostrand. 
 
C) Kafédialog 
Information ges kring kommande dialog om framtida förskola och grundskola på Smögen.  
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  
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