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UN § 72 Dnr 14747  

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar: 
 
- Två ärenden tillkommer 
1) Nomineringar Kulturpriset 2018 
2) Nomineringar till Idrotts- och Fritidspriset 2018. 
 
- Två punkter tillkommer under "Information, meddelande och kurser". 
1) Meddelande från Kulturskolechefen 
2) Rapport från Hälsorådet 
 

Utbildningsnämndens förslag 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen  
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UN § 73 Dnr 2018/000002  

Budgetuppföljning, delårsrapport 2018 

Sammanfattning 

Susanne Grundhall föredrar den ekonomiska uppföljningen.  

Beslutsunderlag 

UN Budgetuppföljning sep 2018 
UN Delårsrapport jan-sep 2018 inkl. bilaga 

Utbildningsnämndens förslag 

Utbildningsnämnden tar del av informationen och uppdrar åt förvaltningschefen att återkomma till 
Utbildningsnämnden med förslag på åtgärder för att få resultat i balans. 
Utbildningsnämnden beslutar att ytterligare avdelning inom förskola inte är aktuellt beroende på 
den negativa prognosen.  

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 
 
 

Ajournering 

Ajournering begärs. Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 
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UN § 74 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 

Tjänsteutlåtande samverkansavtal naturbruksprogram 
Samverkansavtal Naturbruk 
Uppföljning av det rekommenderade avtalet 

Yrkande 

Jeanette Loy (M) och Annica Erlandsson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Jeanette Loys (M) och Annica Erlandssons (S) förslag och finner 
att Utbildningsnämnden antar detta.  

Utbildningsnämndens förslag 

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

 
Skickas till 

Utbildningsförvaltningen 
Ekonomichefen 
Kommunstyrelsen 
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UN § 75 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.   

Beslutsunderlag 

Lagändring skolchef 
Information från Skolverket 

Utbildningsnämndens förslag 

Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningschefen i Utbildningsförvaltningen är tillika skolchef.  

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 
Personalchefen 
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UN § 76 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. 
Inför kommande mandatperioden ska samtliga reglementen i Sotenäs kommun skrivas om. 
   

Beslutsunderlag 

Utvärdering Utbildningsnämndens reglemente 
Reglemente Utbildningsnämnden 2017-06-01 

Utbildningsnämndens förslag 

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

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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UN § 77 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 
Dokumenthanteringsplan VO 7 Skola 
Dokumenthanteringsplan VO 10 Kultur och Fritid 
Arkivredogörare organisation 
Protokollsutdrag KS 2018-03-14 §30 

Utbildningsnämndens förslag 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige 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. 
 

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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UN § 78 Dnr 2018/000007  

Redovisning av delegationsbeslut 2018 

Sammanfattning 

Det finns inga delegationsbeslut från den gångna perioden att redovisa.  
      

Utbildningsnämndens förslag 

Utbildningsnämnden efterlyser delegationsbeslut för gångna perioden.  

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 79 Dnr 2018/000006  

Anmälningsärenden 2018 

Sammanfattning 

Anmälningsärenden redovisas för Utbildningsnämnden.   

Utbildningsnämndens förslag 

Utbildningsnämnden tar del av anmälningsärenden.  
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UN § 80 Dnr 2018/000153  

Blankett "Anmälan till UN angående signal om diskriminering, 
trakasserier och/eller kränkande behandling" 

Sammanfattning 

Jeanette Loy (M) frågar efter uppgift på blankett "Anmälan till UN angående signal om 
diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling" där det aktuella ärendets status 
framgår, huruvida det är pågående eller uppklarat vid tidpunkt för anmälan till UN.  

Utbildningsnämndens förslag 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att redovisa en uppdaterad blankett 
"Anmälan till UN angående signal om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling" 
där information huruvida det aktuella ärendet är pågående eller om det är uppklarat.  

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 
Nämndsekreteraren 
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UN § 81 Dnr 2018/000140  

Kulturpolitiskt program 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2018-10-15 § 69 
Protokollsutdrag UN 2018-09-21 § 70 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar på återremiss av ärendet till arbetsutskottet för att utreda inriktningen 
av det kulturpolitiska programmet. 
 
Annica Erlandsson (S), Jeanette Loy (M) och Michael Sandberg (L) yrkar för bifall på Mikael 
Sternemars (L) förslag.  

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens förslag 

Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till arbetsutskottet för att utreda inriktningen av det 
kulturpolitiska programmet för kommande mandatperiod.  

 
Skickas till 

Förvaltningschefen 
Kultur- och Fritidschefen 
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UN § 82 Dnr 2018/000139  

Medel för kultursatsningar 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UNAU 2018-10-15 § 68 
Protokollsutdrag UN 2018-09-21 § 69 

Utbildningsnämndens 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 
kultursatsningar ska hanteras. 
 

 
Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
Kultur- och Fritidschefen 
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UN § 83 Dnr 2018/000151  

Kulturpriset 2018 

Sammanfattning 

Kultur- och Fritidschefen redogör för de nomineringar till Kulturpriset 2018 som har inkommit per 
dagens datum.  

Utbildningsnämndens förslag 

Utbildningsnämnden tar del av nomineringarna och beslutar att ytterligare nomineringar kan göras 
till Kultur- och Fritidschefen per e-post fram till och med att dagens mötesprotokoll från 
Utbildningsnämnden ska justeras måndagen 29 oktober kl. 10:00. Därefter kan inga ytterligare 
nomineringar ske.  

 
Skickas till 

Kultur- och Fritidschefen 
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UN § 84 Dnr 2018/000152  

Idrotts- och Fritidspriset 

Sammanfattning 

Kultur- och Fritidschefen redogör för de nomineringar till Kulturpriset 2018 som har inkommit per 
dagens datum.  

Utbildningsnämndens förslag 

Utbildningsnämnden tar del av nomineringarna och beslutar att ytterligare nomineringar kan göras 
till Kultur- och Fritidschefen per e-post fram till och med att dagens mötesprotokoll från 
Utbildningsnämnden ska justeras måndagen 29 oktober kl. 10:00. Därefter kan inga ytterligare 
nomineringar ske.  

 
Skickas till 

Kultur- och Fritidschefen 
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UN § 85 Dnr 2018/000145  

Information, meddelande och kurser 

Sammanfattning 

A) Information ges för sommaren 2018 om de kultur- och fritidsaktiviteter som Sotenäs 
kommun genomfört, samt uthyrning av skolor. 

B) Information ges kring vad som bör ingå i punkt "Gymnasieskolan & Komvux" i ärende 
"Information, meddelande och kurser" på kommande möten. 

C) Information ges kring inbjudan till Kulturens dag den 9 november samt att dansavslutningen 
blir den 25 november kl. 15:00 i Sotenäs Idrottshall. Information mailas även till nämnden. 

D) Återrapport från Hälsorådet gällande "Hälsa i rörelse". Det efterfrågas en rapport från 
förvaltningen med uppföljning kring resultatet av detta projektet.  

Beslutsunderlag 

Sommaren 2018 Kultur och Fritid 
Inbjudan Kulturens Dag Sotenäs 2018 

Utbildningsnämndens förslag 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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