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Plats och tid Kommunhuset, Kontor Utbildningsförvaltningen, måndagen den 15 oktober 2018 kl 13:00  
 

Beslutande Mikael Sternemar (L), Ordförande 
Jeannette Loy (M), 1:e vice ordförande 
Annica Erlandsson (S), 2:e vice ordförande 

 

 
  

Övriga deltagare 
 
Ulf Blomquist, förvaltningschef - §§ 63-73 
Susanne Grundhall, ekonom - §§ 63--64 
Joakim Linder, ungdomsutvecklare - § 65 
Staffan Karlander, kultur- och fritidschef - §§ 
68-70 
Viktor Holmer, praktikant ekonomiavd. §§63-73 

 
Ulrica Constin, nämndsekreterare - §§ 63-73 
 

Justerare Annica Erlandsson 

Justering Protokollet justeras 2018-10-16 kl. 14:30.  

Sekreterare    

 Ulrica Constin   
Ordförande    

 Mikael Sternemar   
Justerare    

 Annica Erlandsson   
 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-10-15 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2018-10-16 – 2018-11-07. 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Ulrica Constin  
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UN § 63 Dnr 14747  

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

Dagordningen fastställs med följande tillägg under "Information, meddelande och kurser"; 
- Medverkan Oktobermässan 2018 
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UN § 64 Dnr 2018/000002  

Budgetuppföljning, delårsrapport 2018 

Sammanfattning 

En muntlig genomgång av aktuellt läge ges.  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och uppdrar åt förvaltningschefen att 
återkomma till utbildningsnämnden med förslag på åtgärder för att få budget i balans.  

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 
Ekonomiavdelningen 
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UN § 65 Dnr 2013/000174  

Förslag ang. etablering av ett kommunalt ungdomsråd, KUR 

Sammanfattning 

Med utgångspunkt i ett förslag från Demokratiberedningen om att införa ett Kommunalt 
ungdomsråd i Sotenäs gav Kommunchefen i uppdrag åt Utbildningsförvaltningen och 
Ungdomsutvecklaren att ta fram förslag till stadgar för bildandet av ett sådant råd. 
Ett förslag om stadgar presenterades för Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 april 
2017 men blev återremitterat till Utbildningsförvaltningen för att ett konkret förslag till 
reglemente tas fram, inklusive förslag tillarvodesbestämmelser, samt revidering av 
styrdokumenten. 
Ett ytterligare förslag om stadgar och reglemente presenterades för Utbildningsnämnden 
den 26 oktober 2017 och blev återemitterad till Utbildningsförvaltningen med krav på 
att Ungdomsrådets reglemente mer bör likna reglementen för andra råd under 
Kommunstyrelsen. I reglementet skulle också framgå att val av ledamöter väljs via 
elevråd på Sotenässkolan och Gullmarsgymnasiet.  
 

Beslutsunderlag 

Reglemente Ungdomsråd 2018-10-03 
Protokollsutdrag inrättande av KUR - §81 KSAU 2017-04-06 
Protokollsutdrag § 96 UN 2018-05-03 
Tjänsteutlåtande Inrättande av kommunalt ungdomsråd  
Protokollsutdrag § 61 UN 2018-09-21 
      

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige att anta reglemente för 
Ungdomsrådet från och med 1 januari 2019. 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige att inrätta reglemente för 
Ungdomsrådet från och med 1 januari 2019.  

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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UN § 66 Dnr 2018/000099  

Översyn av Utbildningsnämndens reglemente 

Sammanfattning 

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
utbildningsnämndens reglemente. Nuvarande reglemente är antaget i kommunfullmäktige 2017-06-
10 §68. 
   

Beslutsunderlag 

Utvärdering utbildningsnämndens reglemente §24 
Reglemente Utbildningsnämnden 2017-06-01 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att i Utbildningsnämndens reglemente för 
kommande mandatperiod justera paragrafen som avser medverkan på nämndens 
arbetsutskottssammanträden till att ange att ej tjänstgörande ersättare inte har rätt att närvara vid 
arbetsutskottets möten.  

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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UN § 67 Dnr 2018/000046  

Dokumenthanteringsplan för Utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Sotenäs kommun ingår i ett e-arkivprojekt tillsammans med 14 andra kommuner. I förberedelserna 
för att börja leverera till e-arkivet ingår att uppdatera nämndens dokumenthanteringsplaner. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny dokumenthanteringsplan med tillhörande 
gallringsbestämmelser. Råd från Riksarkivet och Sveriges kommuner och Landsting har legat till 
grund för planen men hänsyn har också tagits till nuvarande arbetssätt och rutiner. Samtidigt med 
dokumenthanteringsplanen antas också en kommungemensam klassificeringsstruktur.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande DHP UN september 2018 
Organisering av arkivansvar 
Dokumenthanteringsplan VO 7 Skola 
Dokumenthanteringsplan VO 10 Kultur och Fritid 
Protokollsutdrag KS 2018-03-14 §30 
     

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden antar dokumenthanteringsplanen för utbildningsnämndens område samt 
föreslår Kommunstyrelsen att; 
- anta dokumenthanteringsplanen för utbildningsnämndens område. 
- uppdra åt förvaltningschefen att initiera att dokumenthanteringsplanen uppdateras vid behov. 
- allmänna handlingar ska gallras i enlighet med dokumenthanteringsplanen från och med den dag 
planen har antagits och framåt. För gallring retroaktivt, och av handlingar som inte dokumenterats i 
planen, krävs separata gallringsbeslut. 
- föreslå Kommunfullmäktige att anta Sotenäs kommuns dokumenthanteringsplan.  
 
 

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
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UN § 68 Dnr 2018/000139  

Medel för kultursatsningar 

Sammanfattning 

Ragnhild Selstam (M) vill att del av den budgeten som ligger hos kommunstyrelsen för oförutsedda 
händelser, fördelas till Utbildningsnämnden som avser kultursatsningar.  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att inför budget 2019 beakta att medel för 
kultursatsningar ska ligga under utbildningsnämnden att fördela. 
Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta fram ett regelverk för hur 
kultursatsning ska hanteras.  

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kultur- och fritidschefen 
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UN § 69 Dnr 2018/000140  

Kulturpolitiskt program 

Sammanfattning 

Ragnhild Selstam (M) vill att Utbildningsnämnden tar fram ett kulturpolitiskt program.      

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta fram ett kulturpolitiskt program.  

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 70 Dnr 2018/000145  

Information, meddelande och kurser 

Sammanfattning 

Punkt 10 A) enligt kallelsen. 
Information om de kultur- och fritidsaktiviteter som Sotenäs kommun genomfört sommaren 2018 
ges, samt information kring uthyrning av skolor under sommaren 2018..  

Beslutsunderlag 

Sommaren 2018 Kultur & Fritid 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  
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UN § 71 Dnr 2018/000146  

Lagändring Skollagen - huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer 

Sammanfattning 

Enligt en ny bestämmelse i skollagen från 2018-08-01 ska huvudmannen utse en 
skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet.   

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningschefen i utbildningsförvaltningen är tillika skolchef 
enligt 2 kap. 8 § Skollagen.  

 
Skickas till 

Personalavdelningen 
Förvaltningschefen 
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UN § 72 Dnr 2018/000143  

Samverkansavtal Naturbruk 

Sammanfattning 

Kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan regionbildningen 1999 ett 
samarbetsavtal kring naturbruksutbildning. Avtalet innebär att VGR är skolhuvudman för 
naturbruksprogrammen på kommunernas uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal Naturbruk - för handläggning i kommunerna 
Uppföljning av det rekommenderade avtalet 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden beslutar om att ingå ett fyraårigt samarbetsavtal med Västra 
Götalandsregionen som skolhuvudman för naturbruksprogrammen och Sotenäs fortsätter att 
samverka om naturbruksskolorna inom Västra Götalands Regionen (VGR) enligt samverkansavtalet   

 
Skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen 
 



 
 

 
Utbildningsnämndens arbetsutskott | Sammanträdesprotokoll | 2018-10-15 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 13(13
)
 

 
 

UN § 73 Dnr 14748  

Information, meddelanden och kurser 

Sammanfattning 

Punkt 10 B) enligt kallelsen. 
Information ges kring vad som bör ingå i punkt "Gymnasieskolan & Komvux" i ärende 
"Information, meddelande och kurser". på kommande möten. 
 
Tillagd punkt; 
- Oktobermässan 2018 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen avseende information från 
gymnasieskolan och Komvux. 
 
Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att presidiet ska närvara på Oktobermässan 2018 som 
äger rum 27 oktober 2018 i Kungshamn.  

 
Skickas till 

Gymnasiechefen 
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