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Plats och tid

Bovallstrands skola, tisdagen den 5 juni 2018 kl 08:30-12.00
Sammanträdet ajourneras kl 09.30-10.25 efter § 50

Beslutande

Mikael Sternemar (L), ordförande
Verena Rodin (M)
Annica Erlandsson (S)
Ragnhild Selstam (M)

Ewa Ryberg (V)
Gunnar Selstam (C)
Kent Östergren (S) §§ 47, 49-60

Närvarande
ersättare

Bengt Sandberg (MP)
Michael Sandberg (L)

Britt Lindgren (C)

Övriga deltagare

Anders Siljeholm, IT-chef § 48
Staffan Karlander, kultur- och fritidschef § 52,
59
Eva-Lott Grafman, § 56
Joakim Linder, ungdomsutvecklare § 53, 59

Per Svensson, tf förvaltningschef
Ulf Blomquist, förvaltningschef
Ulrica Constin, nämndsekreterare
Anna-Lena Höglund, adm.chef, sekreterare

Justerare

Ewa Ryberg (V)

Justering

Protokollet justeras på kommunkansliet 11 juni kl 14.30.

Sekreterare

Anna-Lena Höglund
Ordförande

Mikael Sternemar
Justerare

Ewa Ryberg
Anslagsbevis

Utbildningsnämnden protokoll 2018-06-05 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2018-06-11 – 2018-07-03.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Anna-Lena Höglund
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UN § 47

Fastställande av dagordning
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med att följande punkt utgår;
•

Etablering av kommunalt ungdomsråd

Samt att tillägg av följande punkter
• Ajournering av sammanträdet och medverkande i invigning av skolgård och ”Grön flagg” på
Bovallstrands skola
• Skolavslutning
• Drogsituationen
• Kultur- och fritidsfrågor

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 3(15)
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UN § 48

Dnr 2018/000100

IT-system för att förhindra spridning av bilder och filmer avseende
övergrepp mot barn
Sammanfattning

IT-chefen lämnar information om pågående arbete med att implementera ett filter i SMLkommunerna som ska säkerställa kommunens digitala miljö för att motverka sexuella övergrepp av
barn.
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden tar del av informationen.
Protokollsanteckning

Kenth Östergren (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 4(15)
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UN § 49

Dnr 2018/000002

Budgetuppföljning april 2018
Sammanfattning

Information lämnas om Utbildningsnämndens budgetuppföljning för perioden januari-april och att
nämnden per helår prognosticerar ett nollresultat.
Beslutsunderlag

Budgetuppföljning Utbildningsnämnden april 2018, Ekonomiavdelningen 2018-05-14
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-24 § 44
Yrkande

Annica Erlandsson (S) och Ragnhild Selstam (M) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att
redovisa fritidsverksamheten och göra en översyn av fritidshemmen.
Mikael Sternemar föreslår att Hunnebostrands förskola och familjecentralen ska separeras i
budgetuppföljningen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Annica Erlandssons (S) och Ragnhild Selstams (M) förslag och
Mikael Sternemar (L) förslag finner att Utbildningsnämnden antar dessa.
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden tar del av informationen och uppdrar åt förvaltningschefen att redovisa
fritidsverksamheten och göra en översyn av fritidshemmen, samt att Hunnebostrands förskola och
familjecentralen ska separeras i budgetuppföljningen.

Skickas till

Förvaltningschefen
Ekonom

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 50

Dnr 2017/000118

Barnomsorg på obekväm arbetstid
Sammanfattning

Information lämnas om möjligheterna för att organisera ett nattdagis i Sotenäs kommun.
Organisationen i Orust kommun har undersökts för att få ett underlag på kostnader och exempel på
organisation.
Beslutsunderlag

Förskolechefens skrivelse 2018-05-21
Underlag från Orust kommun
Protokoll Utbildningsnämndens Arbetsutskott 2018-03-08 §12
Protokoll Näringslivsrådet 2018-01-26 punkt 3
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-24 § 43
Yrkande

Ragnhild Selstam (M) föreslår att man undersöker alternativa möjligheter, tex ”hemma hos”.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Ragnhild Selstams (M) förslag och finner att
Utbildningsnämnden antar detta.
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden tar del av informationen och beslutar att hantera frågan om barnomsorg på
obekväm arbetstid vidare i internbudget 2019, samt att uppdra åt förvaltningschefen att undersöka
alternativa möjligheter, tex ”hemma hos”.
Skickas till

Förvaltningschefen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 51

Dnr 2018/000089

Remiss; Intresseanmälan till idéburet offentligt partnerskap IOP
mellan Sotenäs kommun, Södra Sotenäs församling och Linus och Lina
Sammanfattning

Sotenäs pastorat har inkommit med en intresseanmälan att ingå ett idéburet offentligt partnerskap
med Sotenäs kommun runt verksamheten Linus och Lina. Kommunstyrelsen har skickat ärendet på
remiss till Tekniska Utskottet, Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden.
Linus och Lina i Sotenäs är en stödverksamhet för barn och ungdomar som växer upp i familjer
med missbruk eller psykisk ohälsa.
Verksamheten började som ett projekt år 2000 och finansieras för närvarande till 2/3 av Sotenäs
kommun. Verksamheten genomför gruppverksamhet och föreläser/informerar för att öka kunskapen
om "de glömda barnens situation".
Sotenäs kommun finansierar idag, via omsorgsnämnden och utbildningsnämnden med lika delar,
verksamheten med 200 000 SEK.
Beslutsunderlag

Protokoll, Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-04-25 §65
Utredarens tjänsteutlåtande 2018-03-12
Intresseanmälan till idéburet offentligt partnerskap.
Årsrapport 2017 Linus och Lina
Utkast till överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-24 § 45
Yrkande

Annica Erlandsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Annica Erlandsson (S) förslag och finner att
Utbildningsnämnden antar detta.
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden ställer sig positiva till att skriva IOP-avtal med Sotenäs pastorat gällande
verksamheten Linus och Lina.
Skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 52

Dnr 2018/000090

Ansökan om driftsbidrag för Sotenäs Fältrittklubb
Sammanfattning

Sotenäs Fältrittklubb ansöker om utökat driftbidrag för sin verksamhet på Assleröd.
Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Kultur och Fritidschefen, 2018-05-17
Ansökan, Sotenäs Fältrittklubb, 2018-04-24
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-24 § 46
Yrkande

Annica Erlandsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Annica Erlandssons (S) förslag och finner att
Utbildningsnämnden antar detta.
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar om ett utökat driftbidrag med 75 000 kr/år totalt 150 000 kr för 2018.
Finansiering sker genom omfördelning inom kultur- och fritids budget för föreningsbidrag.
Framtida finansiering tas upp i internbudget 2019.
Skickas till

Sotenäs Fältrittklubb
Kultur- och fritidschef
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 53

Dnr 2017/000120

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2018, LUPP
Sammanfattning

Information lämnas om undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF:s lupp-undersökning har 2017
genomförts i Sotenäs kommun på högstadiet samt på gymnasiet.
Undersökningen genomfördes under hösten 2017 och insamlingen gjordes genom en webbenkät på
skolorna. Insamlingen har skötts av kommunen med hjälp av MUCF och analys samt
sammanställning har gjorts av Enkätfabriken på uppdrag av Sotenäs kommun.
Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF år 2001. Lupp är en
enkät som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation. MUCF erbjuder
enkäten för att stötta kommuner i utvecklingen av ungdomspolitiken. Meningen är att beslut som
berör unga i kommuner ska bygga på aktuell kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter
Beslutsunderlag

Protokoll, Utbildningsnämnden, 2018-05-03, § 45
Undersökning, LUPP, 2018-04-19
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-24 § 47
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden tar del av informationen och ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare
med de förbättringsområden som framgår av rapporten.
Skickas till

Förvaltningschefen
Ungdomssamordnare

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 54

Dnr 2018/000052

Grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnder
avseende år 2017
Sammanfattning

Kommunrevisionen har översänt revisionsrapport till kommunstyrelsen och nämnderna i Sotenäs
kommun. Granskningsrapporten översändes med önskemål att, senast 31 maj 2018, erhålla svar på
vilka åtgärder kommunstyrelsen och samtliga nämnder ämnar vidta med anledning av revisionens
bedömningar vilka redovisas i rapporten.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna utifrån vad som
framkommit i den grundläggande granskningen i huvudsak har säkerställt en tillräcklig intern
kontroll i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunens styrmodell. Däremot bedöms att
kommunstyrelsen och nämnderna inte i tillräcklig utsträckning har säkerställt uppföljning och
rapportering eller att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige beslutat. Granskningen visar att det särskilt finns behov av att utveckla
målarbetet i kommunen. I dagsläget saknas en tydlig målkedja.
Ekonomiavdelningen har besvarat revisionens frågeställningar och redovisat nämndernas svar.
Beslutsunderlag

Protokoll, Kommunstyrelsens Arbetsutskott, 2018-05-16 § 99
Ekonomichefens skrivelse, 2018-05-08
Grundläggande granskning 2017, 2018-03-05
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-24 § 49
Yrkande

Mikael Sternemar (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning

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

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta vidare med de åtgärder som ämnas
vidtas vad gäller grundläggande granskning av kommunens styrelse och nämnder avseende år 2017.
Skickas till

Förvaltningschefen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 55

Dnr 2018/000091

Val av dataskyddsombud
Sammanfattning

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen ikraft och kommunen ska utse
ett Dataskyddsombud, istället för som tidigare ett personuppgiftsombud. Arbetet med att
upphandla dataskyddsombudstjänster har genomförts tillsammans med närliggande
kommuner.
Dataskyddsombudet ska bidra till att kommunen efterlever dataskyddsförordningens
krav samtidigt som kunskap och rutiner för korrekt hantering av personuppgifter
etableras i respektive myndighet. Dataskyddsombudet ska informera, ge råd och stöd
och utföra lagstadgad tillsyn i tillräcklig omfattning.
Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-03-22
Protokoll, Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2018-05-16 §89
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-24 § 50
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden utser Simon Jernelöv från JP Infonet till dataskyddsombud.
Medel tas inom befintlig driftbudget.
Utbildningsnämnden implementerar ärendet i det systematiska kvalitetsarbetet.

Skickas till

Förvaltningschefen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 56

Dnr 2018/000095

Permanent tjänst som specialpedagog med språkinriktning
Sammanfattning

Forskning visar tydligt att det är det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna som är avgörande
för en framgångsrik skolgång. I för - och grundskolan upplever pedagogerna att allt fler barn och
elever har språksvårigheter. Att tidigt upptäcka och stötta dessa elever är en viktig insats i den
fortsatta skolgången. Kunskap om moderna digitala hjälpmedel vid sidan av traditionella läs- och
språkträningsövningar behövs för att hjälpa eleverna.
Höstterminen 2016 avslutade dåvarande talpedagogen sin tjänst i kommunen. Förvaltningen
beslutade att inte återbesätta tjänsten utan att ansvaret för stöd till elever med tal- och
språkproblematik skulle ligga på de nyinrättade tjänsterna med specialpedagoger för F-6-skolorna.
Under läsåret 2017–2018 har förvaltningen haft ett projekt finansierat av statsbidrag att utforma en
tjänst som språkpedagog med huvudansvar att hjälpa barn med språkproblematik och samtidigt
stötta enskilda pedagogerna och arbetslag med kunskap och material till stöd för språkutvecklingen.
Projektet har varit framgångsrikt och stöttar framförallt elever och personal vid övergångarna
mellan förskola, förskoleklass och skola.
Förvaltningen önskar därför permanenta tjänsten som specialpedagog med språkinriktning.
Beslutsunderlag

Kvalitetsutvecklarens tjänsteutlåtande 2018-05-21
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-24 § 51
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden inrättar tjänsten som specialpedagog med språkinriktning.
Finansiering sker genom elevhälsans budgetram för 2018.
Skickas till

Förvaltningschefen
Kvalitetsutvecklaren
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 57

Dnr 2018/000007

Redovisning av delegationsbeslut 2018
Sammanfattning

Delegationsbeslut redovisas.
Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-05-28
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 58

Dnr 2018/000006

Anmälningsärenden 2018
Sammanfattning

Anmälningsärenden redovisas för Utbildningsnämnden
Beslutsunderlag

Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2018-05-28
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden tar del av redovisade anmälningsärenden.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 59

Dnr 14748

Information, meddelanden och kurser
Information från ordföranden
•
Skolavslutningar kommer hållas enligt följande;
Bovalls skola: 14/6 kl 8,00 i Tossene kyrka
Hunneboskolan: 13/6 kl 18,00 i Folkets Park
Smögens skola: 13/6 kl 18,00 i Badhusparken
Kungshamn skola:14/6 kl 9,30 i Kungshamns kyrka
Åsenskolan: 14/6 kl 10,30 i Kungshamns kyrka
Sotenässkolan :14/6 kl 8,30 i Kungshamns kyrka
Britt Lindgren går till Bovallstrands skola, Therese Mancini går till Hunnebostrands
skola, Mikael Sternemar, Annica Erlandsson och Verena Rhodin går till
Sotenässkolan och Kungshamnsskolan. Britt Lindgren går till Smögens skola.
•
Drogsituationen.
Information från ungdomsutvecklare
•
Sommaraktiviteter för Ungdomar
Information från Kultur- och fritidschef
•
Bemanning bibliotek
•
Spontanidrottsplats, färdigställande pågår
•
Skolavslutning för gymnasiet, nattvandra gärna
•
Idrottshallen, hög beläggning under sommaren
•
Kulturevenemang under sommaren
Yrkande

Annica Erlandsson (S) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att göra en översyn av
Utbildningsnämndens reglemente.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Annica Erlandssons (S) förslag och finner att
Utbildningsnämnden antar detta.
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden tar del av informationen och uppdrar åt förvaltningschefen att göra en översyn
av Utbildningsnämndens reglemente.
Skickas till

Förvaltningschefen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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