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UNAU § 27  UN 2016/101 
 

V-8 dagarna  
Information lämnas om de planerade V-8 dagarna och förslag på programpunkter för 
den 5-6 oktober 2017. 
 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UNAU § 28  2017/34 
 

Obligatorisk lovskola 
Utbildningsnämndens arbetsutskott informeras om obligatorisk lovskola. 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar på att Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram förslag till frivillig 
lovskola för elever årskurs 7-9 inom Utbildningsförvaltningens befintliga ramar, samt återkomma 
till Utbildningsnämnden den 6/4 
  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) förslag och finner att 
utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. Förvaltningschefen får i uppdrag att ta 
fram förslag till frivillig lovskola för elever årskurs 7-9 inom Utbildningsförvaltningens befintliga 
ramar, samt återkomma till Utbildningsnämnden den 6/4 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Utbildningsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2017-03-23, §§ 27-38 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
5(15) 

 
 

UNAU § 29 
    

ITK pedagog 
Förvaltningschefen informerar om ITK pedagog i skola och förskola. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. Skickas till Utbildningsnämnden för 
information och att det kommer inrättas men inom ram. 
 

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UNAU § 30  UN 2017/22 

 
Lägesrapport förskolor 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden önskar ett förslag att jämföra med att behålla verksamhet i 
Kompetenscentrum. Förslaget skall bygga på en rockad inom förskola och skola, en barngrupp i 
anslutning till Åsenskolan. 

Bakgrund  

Det finns för tillfället behov av minst en avdelning utöver vad som får plats i den nya förskolan. 
Senare under verksamhetsåret möjligen ytterligare en avdelning men det är fortfarande osäkert.  
Kompetenscentrum har anpassats till förskola med tre avdelningar och fungerat bra som temporär 
lösning under byggnationen av nya Solhagen. Att behålla en avdelning på Kompetenscentrum med 
möjlighet att öka till två avdelningar vid behov är fullt genomförbart även med tanke på de behov 
som omsorgsförvaltningen har visat i fastigheten. 

Beskrivning av ärendet 

Plats måste beredas till en förskoleavdelning utifrån den kösituation som finns i dag. En möjlighet 
att kunna öka med ytterligare en avdelning är att föredra då prognoserna visar på en mycket 
ansträngd situation framåt. 
En förskoleavdelning kan beredas plats i en byggnad i anslutning till Åsenskolan, där "Välkomsten" 
huserar idag. Anpassningar av lokalen behöver göras och utomhusmiljön säkras med staket. 
För att inverka så lite som möjligt på planeringen av verksamheten vid nya Solhagen bör 
barngruppen vara blandad, det vill säga bestå av de barn som har kommit in i kösystemet senast. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Ombyggnation och att säkra utemiljön runt Åsenskolan beräknas till ungefär 500 000 SEK, största 
kostnaden är uppförande av staket. 
En förbättring av utemiljön bör göras på Kompetenscentrum om verksamheten skall fortsätta där, 
beräknad kostnad 100 000 SEK 
 

Organisation och personal  
Det försvårar uppstarten av en ny organisation och pedagogik att inte ha de som har drivit arbetet 
med den nya pedagogiska modellen på plats när den skall implementeras. 
Förskollärarna i storbarnsgruppen har en central roll i hur arbetet skall utformas i den nya förskolan. 
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forts. § 30   UN 2017/22 

Analys  

Att göra en rockad som beskrivs är genomförbart men försvårar organiseringen av verksamheten. 
De som blir storbarnsgrupp till hösten har en viktig roll i genomförandet av den pedagogiska modell 
som skall implementeras vid Solhagen. Det gör att en nybildad grupp bör startas med personal som 
inte varit delaktig i planeringen av Solhagens arbetssätt.  
Det är också en stor nackdel med att flytta storbarnsgruppen eftersom både de och deras föräldrar 
har väntat på och förväntar sig att börja i nya Solhagen. 
 
Oavsett gruppsammansättning försvåras verksamheten och trafiksäkerheten vid Sotenässkolan 
utifrån att det blir en markant ökad trafik på vägen upp till Åsenskolan, en väg som till höstterminen 
2017 är den väg en handikappad elev behöver ta dagligen för att komma till och från skolans matsal 
samt de praktiskt estetiska ämnena. 

Slutsats  

Det går att skapa utrymme för en förskoleavdelning i anslutning till Åsenskolan men det är inte till 
gagn för verksamheten varken för förskolan eller Sotenässkolan. 
Kompetenscentrum är att föredra som temporär lösning under tiden trycket på 
förskoleverksamheten är så stort som idag. 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar på att Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda de ekonomiska 
konsekvenserna av att flytta en förskoleavdelning till skolan i de södra delarna eller behålla en 
förskoleavdelning på Kompetenscentrum och återkomma till Utbildningsnämndens arbetsutskott 
med förslag 27/4. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) förslag och finner att 
utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet. Förvaltningschefen får i uppdrag att 
utreda de ekonomiska konsekvenserna av att flytta en förskoleavdelning till skolan i de södra 
delarna eller behålla en förskoleavdelning på Kompetenscentrum och återkomma till 
Utbildningsnämndens arbetsutskott med förslag 27/4. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 
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UNAU § 31   UN 2016/106 

 
Inrättande av en ny tjänstekategori, lärarassistent  

Sammanfattning 

I en tid då det är stor brist på behöriga lärare vill Utbildningsförvaltningen se över lärares 
arbetsinnehåll för att kunna mer renodla det pedagogiska uppdraget och på så sätt låta lärare 
fokusera på undervisning. Det kringarbete som lärare gör i dag skall kunna läggas på lärarassistent.  
Att inrätta denna sorts tjänst innebär också att personer som funderar på läraryrket kan få insikt i 
vad det innebär genom att arbeta bredvid en lärare. 
 

Bakgrund  

Det är brist på behöriga lärare idag. En orsak att man väljer bort det yrket kan vara dess breda 
arbetsinnehåll där undervisning har fått mindre och mindre del. Att få in fler vuxna inom skolan 
samtidigt som regelverket säger att all undervisning skall ske med behöriga pedagoger gör att vi 
måste se över organisationen runt undervisning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande  
Vad en lärarassistent kan göra som avlastar läraren 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-11-11 § 62 
Utbildningsnämndens protokoll 2016-12-01 § 87 

Yrkande 
Mikael Sternemar (L) yrkar på att ge Förvaltningschefen i uppdrag att redovisa finansiering till 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 27/4 

Proposition 

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

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen 
Förvaltningschefen får i uppdrag att redovisa finansiering till Utbildningsnämndens arbetsutskott 
27/4 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 
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UNAU § 32  UN 2017/28 
 

Trygg och säker skola 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefen informerar om pågående åtgärder för trygg och säker skola. 
Utrymningsövningar har kompletterats med ”inrymningsövning” för att träna att sätta elever i 
säkerhet vid yttre hot. 
Våra skolor har en svaghet i att ha många entréer och inget centralt låssystem, detta ses över 
tillsammans med fastighetskontoret. 
Samtidigt ser vi över hur många ytterdörrar som behöver vara upplåsta. 
Skolan är ingen offentlig plats vilket gör att man skall meddela om man vill besöka den och anmäla 
sig vid ankomst. 
Vi har börjat införskaffa namnskyltar så det syns vilka vuxna som tillhör skolans 
personal, även vikarier och besökare. 

Bilaga/Bilagor 

• Utbildningsnämnden protokoll 2017-02-09 
• Förvaltningschefens skrivelse 2017-03-16  

 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. Samt föreslår att Utbildningsnämnden 
skall äska medel för åtgärder för en trygg och säker skola, förskola. 
 

Skickas till 
Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UNAU § 33   UN 2017/23 
 

Verksamhetsplan 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden efterfrågar en verksamhetsplan för utbildningsförvaltningen. 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen har många arbetsuppgifter att förhålla sig till. 
För att bland annat starta och avsluta processer i tid eller för att rättssäkra verksamheten behövs en 
plan över arbetet.   

Medborgarperspektiv  
Kommunmedlemmarna skall vara trygga i att förvaltningens verksamhet är effektiv och rättssäker. 

Analys  

I förvaltningen har vi ett detaljerat årshjul för verksamheten inom vår arbetsorganisation för när 
processer skall starta, vara klara, vem som ansvarar och vem avnämare är. 
För vår utvecklingsorganisation har vi måldokument och målbeskrivningar i SKA-arbetet som 
redovisar vad som skall genomföras under året. Som komplement till detta har ledningsgruppen en 
aktivitetslista och nämnden en ärendebalanslista. 

Slutsats  

Förvaltningen har inte en verksamhetsplan som dokument utan arbetsorganisationen styrs av ett 
årshjul och utvecklingsorganisationen av det systematiska kvalitetsarbetet vilket dokumenteras i en 
årlig SKA-rapport. 
 

Bilaga/Bilagor 

• Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-01-27 
• Utbildningsnämndens protokoll 2017-03-09 
• Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-02-28 

 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UNAU § 34  UN 2017/35  
 

Skolutvecklare lägesrapport 
Skolutvecklare Eva-Lott Grafman informerar om tre-st cafémöten med lärare, Ifo och skolpersonal. 
 
Information lämnades även om erhållna statsbidrag till utbildningsförvaltningen. 
Genomgång av förslag till främjandeplan och trappa om frånvaro. 
 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar att Förvaltningschefen får i uppdrag att bereda ärendet till 
Utbildningsnämnden den 6/4 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) förslag och finner att 
utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. Förvaltningschefen får i uppdrag att 
bereda ärendet till Utbildningsnämnden den 6/4  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UNAU § 35 
   

Anläggningsstöd 2017 
 
Sammanfattning 

Inkomna ansökningar har bedömts utifrån föreningens verksamhet och nämndens 
prioriteringsordning. För några av projekten, har en kontakt och dialog med föreningarna tagits. 

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden fördelar ett föreningsstöd som är inriktat mot föreningslivets anläggningar. 
Vid sista ansökningsdag har 19 ansökningar inkommit till ett värde av ca 3 700 000 kr 
I kommunfullmäktiges budget finns 1 000 000 kr avsatta att fördela för 2017. Anläggningsstödet 
skall hjälpa föreningarna att förbättra och utveckla sin verksamhet genom att det ges möjlighet till 
ändamålsenliga anläggningar. 
Stödet kan även användas för att underhålla viktiga kulturella objekt 
 

Koppling till vision, programförklaring och mål 

Anläggningsstödet ger föreningarna förutsättningar att ge innevånarna en meningsfull fritid och 
kulturliv. 
 

Bilaga/Bilagor 

• Bilaga Prioriteringar Anläggningsstöd 
 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen samt skickar förslaget om 
anläggningsstöd till Utbildningsnämnden den 6/4 för beslut.  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UNAU § 36  UN 2017/24 
 

Kultursekreterare 
Staffan Karlander informerar om möjligheten att inom utbildningsnämndens ram för 2017 
finansiera en tjänst som kultursekreterare. 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar på att Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en tjänstebeskrivning 
för en tjänst som Kultursekreterare och återkomma med ett förslag på finansiering till 
Utbildningsnämndens möte den 6/4. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) förslag och finner att 
utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. Förvaltningschefen får i uppdrag att ta 
fram en tjänstebeskrivning för en tjänst som Kultursekreterare och återkomma med ett förslag på 
finansiering till Utbildningsnämndens möte den 6/4. 
 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UNAU § 37  UN 2015/111 
 

Politikerutbildning 
Utbildningsnämndens arbetsutskott får information om politikerutbildningar 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar på att Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med förslag på 
när utbildningarna skall genomföras. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) förslag och finner att 
utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. Förvaltningschefen får i uppdrag att 
återkomma med förslag på när utbildningarna skall genomföras. 
 

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UNAU § 38 
 

Information, meddelanden och kurser  
 

9.a Kultur och Fritid 

Staffan Karlander informerar om kultur och fritid. 
 
 
 

9.b Frisk/sjukfrånvaro 

Förvaltningschefen informerar om Frisk & sjukfrånvaro. 
 
 

9.c Ekonomi 

Förvaltningschefen informerar om utbildningsförvaltningens ekonomi.  
 
 

9.d Heltid deltid 

Förvaltningschefen informerar om heltid och deltidstjänster inom förvaltningen. 
 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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