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 Plats och tid Bohusgården, Uddevalla den 7 oktober 2016, kl 08.00-08.30  

  

Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande 

Gunnar Selstam (C) 

Annica Erlandsson (S) 

 

 

 

 

 

Ej tjg ersättare  

 

 

 

 

Övriga deltagare 

 

 

Lars Bennersten, förvaltningschef 

Lennart Petersson, sekreterare 

 

 

 

Justerare 

 

Annica Erlandsson (S) 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen den 11 oktober kl. 16.45 

 

Sekreterare 

   

 Lennart Petersson   

Ordförande    

 

 

 Mikael Sternemar (L)   

Justerare    

 Annica Erlandsson (S)   

 

 

Anslagsbevis 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-07 är justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2016-10-12 – 2016-11-03 

Under anslagstiden kan beslutsärenden överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   

 Siv Bennis  
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UNAU § 56  UN 2016/63 

Kulturskola i Sotenäs kommun 

Sammanfattning   

I dag erbjuder musikskolan i Sotenäs kommun förutom musik flera andra konstarter såsom bild, 

dans och drama. Det finns också möjlighet att erbjuda media. 

Syftet har varit att ge barn och unga bredare möjligheter till kulturutövande. 

Beslutsunderlag  

Musikledarens tjänsteutlåtande 2016-09-29 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden beslutar att musikskolan i Sotenäs kommun övergår till att vara en kulturskola 

i syfte till att ge barn och ungdomar möjlighet till ett brett kulturutövande. 

 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 57  UN 2016/99 

En övergripande kommunal personalförsörjningsstrategi 

Sammanfattning 

Det är stora svårigheter att rekrytera behörig personal till Utbildningsförvaltningen. Bibliotekarie, 

lärare, förskollärare och fritidspedagog är bristyrken och stor konkurrens om kommuner emellan. 

Andra förvaltningar har liknande problem. 

För att möta dessa svårigheter ser utbildningsförvaltningen det som en förutsättning för framtida 

bemanning att Sotenäs kommun tar fram en gemensam rekryteringsstrategi.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-09-29  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge personalutskottet i uppdrag att ta fram en 

övergripande personalförsörjningsstrategi samt att revidera nuvarande lönerevisionsmodell. 

 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 58  UN 2016/100 

Komplettera den statliga lärarlönelyftsatsningen 

Sammanfattning 

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmännen ska kunna ge en löneökning till 

särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Syftet är att öka läraryrkets 

attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan. Från nationellt håll har man satsat på 

lärarlöner i två omgångar, karriärtjänster och lärarlönelyftet. 

 

Det finns svårigheter i detta system då det inte täcker alla lärare i den grupp som kan omfattas 

utifrån givna kriterier. För att kunna behålla även de lärare som hamnar utanför den statliga 

satsningen föreslår utbildningsförvaltningen att det görs en kommunal satsning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-09-02 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge personalutskottet i uppdrag att komplettera 

den statliga satsningen på lärarlönelyft med ett tillskott på 1000 SEK per månad för de lärare som 

hamnar utanför lärarlönelyftet och har varit anställda två år eller längre. 

 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 59  UN 2014/101 

Oktoberdagarna i Sotenäs kommun 2017 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun står som värd för oktoberdagarna med V8-kommunerna 2017. 

 

V8 innebär samverkan mellan de åtta kommunerna Strömstad, Dals-Ed, Tanum, Färgelanda, 

Munkedal, Sotenäs, Lysekil och Orust inom Barn- och utbildningsområdet. Kompetensutveckling, 

jämförelser och utvecklingsarbete är några av de delar man samverkar kring.  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att planera oktoberdagarna 2017 

 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 

 

  

 

 


