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Plats och tid 

 
Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl. 08.30 – 12.05  

  

Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande 
Jeanette Loy (M) 
Ragnhild Selstam (M) 
Gunnar Selstam (C) 

Annica Erlandsson (S) 103-114,116-121 
Ewa Ryberg (V) 
Kent Östergren (S) 
 

 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

 
 
Verena Rodin (M) 
Michael Sandberg (L) 
 

 
 
Therese Mancini (S)  
Bengt Sandberg (MP) 
 

 

Övriga deltagare 

 
 
Lena Hallgren, förskolechef, § 104 
Staffan Karlander, kultur & fritidschef § 111-112, 
114 
Anna Karlefjärd, Karlstad Universitet, § 117 
Per Svensson, förvaltningschef  
Lars Bennersten, förvaltningschef 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 

 

 

Justerare 
 
Ewa Ryberg (V) 

Justering Kommunhuset, kansliet, den 28 november 16.00 

    

 Anna-Lena Höglund   
 

Ordförande 

   
 
 

 Mikael Sternemar (L)   
 

Justerare 

   

 Ewa Ryberg (V)   
 

 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens protokoll 2017-11-23 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-11-29 – 2017-12-20 
Under anslagstiden kan beslutsärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Madelein Arnoldsson  
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UN § 103 

 

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
 
Följande punkter läggs till; 
 

• Hantering av ärenden till nämnden 
• Bidragsnormer 
• Dialogmöten skolutredningen 
• Flytt av Utbildningsnämndens sammanträde 2018-02-15 
• Budgetuppföljning 
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UN § 104   UN 2017/108 
 

Tillsyn av Nordens arks förskola 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen i Sotenäs kommun har genomfört tillsyn på Nordens arks förskola och 
arbetet redovisas i en tillsynsrapport. När rapporten framställdes så har förvaltningen utgått ifrån 
checklista/tillsynsprotokoll av förskola och pedagogisk omsorg.  
 
Av tillsynsrapporten framgår det tydligt att Nordens Arks förskola följer de aktuella styrdokument 
som krävs för en sådan verksamhet, samt att de i övrigt följer de lagar och regler som gäller. Det 
föreslås därför att tillsynsrapporten godkänns av Utbildningsnämnden.  

Beslutsunderlag 

• Tillsynsrapport, förskolan Djur och skur, Nordens ark 2017-10-24  
• Vision för förskolan, Nordens Ark  

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna tillsynsrapporten gällande Nordens Arks fristående 
förskola ”Djur och skur”.  
 
Utbildningsnämnden beslutar att Sotenäs kommun vartannat år gör en enklare tillsyn och vartannat 
år en mer omfattande tillsyn på Nordens Arks förskola ”Djur och Skur”. 
 
 
Skickas till 
 
Nordens Arks förskola Djur och skur 
Förvaltningschef Lars Bennersten 
Förskolechef Lena Hallgren   
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UN § 105   UN 2017/115   

 
Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, SKA 

Sammanfattning 
Sotenäs kommuns skolor och förskolor genomför varje år ett systematiskt kvalitetsarbete som 
redovisas för Utbildningsnämnden. En sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet har 
gjorts.  
 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningschef Lars Bennerstens tjänsteutlåtande 2017-11-14 
• Sammanställning systematiskt kvalitetsarbete för Sotenäs kommuns skolor och 
förskolor 2016/2017 
 

Yrkande 

Jeanette Loy (M) föreslår att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för att utreda frågor om 
överensstämmelsen mellan nationella prov och betyg i svenska, matematik och engelska för åk 9. 
Jeanette Loy (M) föreslår också att arbetsutskottet därefter ges delegation att godkänna 
sammanställningen av det Systematiska kvalitetsarbetet och skicka rapporten vidare till 
Kommunfullmäktige för kännedom. 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet för att utreda frågor om 
överensstämmelsen mellan nationella prov och betyg i svenska, matematik och engelska för åk 9. 
Utbildningsnämnden beslutar att arbetsutskottet därefter ges delegation att godkänna 
sammanställningen av det Systematiska kvalitetsarbetet och skicka rapporten vidare till 
Kommunfullmäktige för kännedom. 

 

Skickas till 

Förvaltningschef Lars Bennersten 
Förvaltningschef Per Svensson 
Arbetsutskottet 
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UN § 106   UN 2017/82 

 
Skolenkät 2017   

Sammanfattning 
Skolinspektionens Skolenkät från våren 2017 visade på försämrade resultat i Sotenäs kommun, 
främst för årskurs 9. Värdena för förskoleklass har också sjunkit något men är fortfarande höga. Vid 
genomgång i Utbildningsnämnden av enkäten fick förvaltningschef Lars Bennersten i uppdrag att 
redovisa en handlingsplan utifrån de försämrade resultaten.  
 
I det systematiska kvalitetsarbetet är skolenkäten en del i underlagen för analys och underlag för de 
prioriterade områden som varje enhet tar fram. 
I de rapporter från systematiskt kvalitetsarbete som Utbildningsnämnden fått finns handlingsplaner i 
form av prioriterade mål och områden för varje enhet. Där har man redovisat vilka åtgärder som 
skall genomföras bland annat utifrån resultaten i Skolinspektionens skolenkät våren 2017. De 
planerade åtgärderna stämmer väl överens med vad skolenkäten visar. 
 
Ett arbete med att förbättra resultaten har startats vid enheterna och detta arbete måste ske i 
klassrummet.  
Skolenkäten är en del i att skolinspektionen valt Sotenässkolan för inspektion.  

Beslutsunderlag 

• Handlingsplan utifrån resultaten i Skolinspektionens skolenkät våren 2017, 2017-11-15 
• Förvaltningschef Lars Bennersten tjänsteutlåtande 2017-11-15  
• § 89 Utbildningsnämnden 2017-10-26 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av handlingsplanerna. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef Lars Bennersten 
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UN § 107   UN 2017/112 

 

Vårdsamverkan Fyrbodal 

Sammanfattning  

Ett nytt samverkansavtal avseende samverkan mellan NU-sjukvården och de 15 kommunerna i 
Fyrbodal samt norra hälso- och sjukvårdsnämnden ska tecknas. 
Ett samverkansavtal har tidigare tecknats från 2012-07-01-2015-12-31 med förlängning under 
2016–2017.  
 
Parterna i Vårdsamverkan ska tillsammans samverka kring utveckling av framtidens vård och 
omsorg för invånarna i Fyrbodal och är en gemensam arena för berörda huvudmän. Avtalet 
beskriver målområden och målgrupper och innefattar personer med sammansatta behov av vård och 
omsorg för barn och unga, personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende samt information 
och kommunikation mellan vårdgivare. 
 
Samverkan finansieras i befintliga budgetar för omsorgsförvaltningen och utbildningsförvaltningen, 
totalt för Sotenäs kommun är kostnaden 54 799 kronor. 

Beslutsunderlag 

• Förvaltningschefen för Omsorgsnämndens tjänsteutlåtande 2017-10-11 
• Avtal om Vårdsamverkan Fyrbodal 
• Missiv, vårdsamverkan barn och unga 2014-03-13 
• Bilaga till avtal Vårdsamverkan i Fyrbodal 

 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden ställer sig bakom samverkansavtalet för Vårdsamverkan Fyrbodal för tiden 
2018–2019 och beslutar att inarbeta kostnaden 27 400 kr i 2018 års internbudget. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Omsorgsnämnden 
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UN § 108   UN 2017/116 

 

Verksamhetsplan 2018 

Sammanfattning 

I kommunrevisionens dialog med förvaltningschefer och politiker 2017-11-15 efterfrågades en 
verksamhetsplan utifrån verksamhetsmålen.  
 
Ett förslag på en verksamhetsplan är upprättad i Hypergene, kommunens nya digitala system för 
planering, uppföljning och analys.  
 
Verksamhetsplanen är framtagen för 2018 utifrån nuvarande verksamhetsmål för mandatperioden. 
Denna plan skall också i sin struktur ligga till grund för målarbetet under ny mandatperiod 2019. 
 

Beslutsunderlag 

• Förslag till verksamhetsplan 2018 
• Förvaltningschef Per Svenssons Tjänsteutlåtande 2017-11-16 

 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till verksamhetsplan för 2018. 
 
 
Skickas till 
Förvaltningschef Lars Bennersten 
Förvaltningschef Per Svensson 
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UN § 109   UN 2017/114 

 

Ersättning för praktikanttjänstgöring/kontaktdagar 

Sammanfattning 

Under december ska Utbildningsnämndens ledamöter ges möjlighet att använda 
praktikanttjänstgöring/kontaktdagar. Utbildningsnämnden har ställt frågan om vilken ersättning som 
utgår i samband med detta.  
  
Praktikanttjänstgöringen ses som en förrättning. Om ledamoten förlorar tid på ordinarie arbete för 
att delta på förrättning ges ersättning i form av förlorad arbetsförtjänst och förrättningsarvode.  
Om ledamoten inte förlorar arbetstid ges ersättning i form av förrättningsarvode. 

Beslutsunderlag 

• Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2017-11-15 
• § 100 Utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-11-09 
• Arvodesreglemente, Sotenäs kommun, 2014-06-12 
• Bilaga 1 till Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, 2017-04-20 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att det utreds om förrättningsarvode utgår för praktikanttjänstgöring/ 
kontaktdagar och föreslår att ärendet remitteras till personalutskottet för tolkning.  
 
Jeanette Loy (M) föreslår att förrättningsarvode utgår för praktikanttjänstgöring/ kontaktdagar i 
december 2017. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) och Jeanette Loys (M) förslag och finner 
att Utbildningsnämnden antar dessa. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att förrättningsarvode utgår för praktikanttjänstgöring/ kontaktdagar i 
december 2017. 
 
Utbildningsnämnden beslutar att utreda om förrättningsarvode utgår för praktikanttjänstgöring/ 
kontaktdagar och att ärendet remitteras till personalutskottet för tolkning. 
 
 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2017-11-23, §§ 103-121 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
10(22) 

 
 

Forts. UN § 109  

 

Skickas till 

Personalutskottet 
Löneenheten 
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UN § 110   UN 2017/97    

 
Idrotts och Fritidspriset 2017 
 
Beskrivning av ärendet 

Sotenäs Idrotts-/Fritidspris utdelas årligen till person eller grupp av personer, som visat framstående 
förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrotts- och fritidsverksamhet, som aktiv eller 
ledare.  
Förslag till pristagare kan inges av person, organisation, institution eller Utbildningsnämnden och 
dess ledamöter. Ett antal nomineringar har kommit in efter annonsering. 

Beslutsunderlag 

• § 99 Utbildningsnämnden 2017-10-26 
• Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande Idrotts och Fritidspriset 2017-10-19  
• Sotenäs Kommuns Idrott och Fritidspris, pristagare genom tiderna  

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att tilldela Idrotts och Fritidspriset 2017 till Dennis Ljungquist, 
föreningen Historisk fäktning med följande motivering;  
 
Dennis har genom ett gediget intresse, kunskap och vilja lyckats nå framgångar inom sporten 
HEMA (Historical European Martial Arts). Dennis är bland dom bästa i Sverige och internationellt. 
Dennis är drivande i Kungshamns Historiska fäktskola, och har genom sitt engagemang gett 
ungdomar möjligheter till aktiviteter. 
 
 

Skickas till 

Pristagare 
Kommunfullmäktige 
Kultur och Fritidschefen 
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UN § 111   UN 2017/98         
    

Kulturpriset 2017 

Beskrivning av ärendet 

Sotenäs Kulturpris utdelas årligen till person eller ideell förening, som är eller varit verksam för 
kommunens kulturliv.  
Förslag till pristagare kan inges av person, organisation, institution eller Utbildningsnämnden och 
dess ledamöter. Ett antal förslag har kommit in efter annonsering. 

Beslutsunderlag 

• § 100 Utbildningsnämnden 2017-10-26 
• Kultur- och fritidschefens tjänsteutlåtande Kulturpriset 2017-10-19 
• Sotenäs Kommuns Kulturpris, pristagare genom tiderna 
• Reglemente för Sotenäs Kulturpris 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att tilldela Kulturpriset 2017 till My Bäckström, ordförande i Sotenäs 
Slöjd och Konsthantverksförening, med följande motivering; 
 
Med sina vävda motiv gör My unika tolkningar av varierande teman.   
Verkens uttryck och detaljrikedom gör dom till attraktiva dekorationer som fascinerar betraktaren.  
My har även med sitt engagemang i Sotenäs Konstförening stärkt konstintresset i kommunen. 
 
 

Skickas till 

Pristagare 
Kommunfullmäktige 
Kultur och Fritidschefen 
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UN § 112   UN 2017/88 

 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Delegationsbeslut anmäls till nämnden. 
     Nr  
 
Handläggare, skolskjuts   70-87 
 
Förvaltningschef Lars Bennersten   88 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UN § 113           
  
 

Redovisning av anmälningsärenden 
Anmälan till huvudman – signal om diskriminering, trakasserier och/eller kränkande behandling 
från Rektor/Förskolechef redovisas. 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 114 

    
Information, meddelanden och kurser 
 

 
a. Kultur och fritid 
• Carl Forsberg är anställd som kultursekreterare från den 6 februari.   
• Information lämnas om pågående rekrytering av biblioteksansvarig. 
• Ökad samverkan mellan fritidsgård, omsorg och polis.  
 

 
b. Meddelanden  
• Arvodesreglementet, bilaga 1, gäller från 1 nov 2017.  

 
c. Information från nämnden 
• Ewa Ryberg (V) informerar om en Fyrbodals seminariedag den 14 november i Trollhättan 

om Attraktiva kommuner, med underrubriken Var fn är estetiken?  
• Jeanette Loy (M) informerar om att Utbildningsnämndens presidium har deltagit i möte med 

revisonen. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UN § 115   UN 2017/121 

    
Hantering av ärenden till nämnden 

Yrkande 

Ragnhild Selstam (M) föreslår att handlingar som begärs in av nämnden skall finnas tillgängliga på 
fastställt datum. 
Jeanette Loy (M) och Gunnar Selstam (C) föreslår bifall till Ragnhild Selstam (M) förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer propositionsordning på Ragnhild Selstams (M) med fleras förslag och finner att 
Utbildningsnämnden antar detta. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden understryker vikten av att handlingar som begärs in av nämnden skall finnas 
tillgängliga på fastställt datum. 
 
 

Protokollsanteckning 

Annica Erlandsson (S) avstår från att delta i beslutet. 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschef Lars Bennersten 
Förvaltningschef Per Svensson 
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UN § 116   UN 2016/117 

    
Remiss av normer för föreningsbidrag 

Yrkande 

Jeanette Loy (M) föreslår att förslag till bidragsnormer ska gå ut på remiss till samtliga föreningar 
och samtliga politiska partier med remisstid från december 2017 - 31 mars 2018. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer propositionsordning på Jeanette Loy (M) förslag och finner att 
Utbildningsnämnden antar detta. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att remittera förslag till normer för föreningsbidrag till samtliga 
föreningar och samtliga politiska partier med remisstid från december 2017 - 31 mars 2018. 
 

Skickas till 

Kultur- och fritidschefen 
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UN § 117   UN 2017/115       

 
Information om grunderna i Systematiskt kvalitetsarbete, SKA 

Sammanfattning 
Anna Karlefjärd, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete och forskare inom rektorsutbildning, från 
Karlstad Universitet, informerar Utbildningsnämnden om systematiskt kvalitetsarbete.  

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UN § 118   UN 2015/784 

    
Medborgardialog skolutredningen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-04 § 167 att förlänga remisstiden för 
skolutredningen till och med 2017-12-31.  
 
Vidare beslutades att förvaltningsledningen ges i uppdrag att ta fram en plan för genomförande av 
medborgardialoger med ledamöter från kommunstyrelsen och utbildningsnämnden.  
 
Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd har beslutat att hålla dialogmöten i december och 
Utbildningsnämnden har att utse två ledamöter att medverka. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att majoriteten och oppositionen utser var sin ledamot som deltar i 
medborgardialogerna för skolutredningen. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef Lars Bennersten 
Mikael Sternemar (L) Ordförande 
Annica Erlandsson (S) 2:e v ordförande 
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UN § 119   UN 2017/68 

 
Flytt av Utbildningsnämndens sammanträde i februari 

Sammanfattning 

En utbildning för nämndsekreterare där samtliga nämndsekreterare i Sotenäs kommun ska 
medverka är planerad till 2018-02-15. Med anledning av detta behöver sammanträdet med 
Utbildningsnämnden flyttas.  
 
Ärenden som enligt protokoll skulle avhandlas 2018-02-15 avhandlas istället 2018-02-16.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att sammanträdet med Utbildningsnämnden flyttas till 2018-02-16.  
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UN § 120   UN 2016/105 

 
Budgetuppföljning januari-oktober 2017  

Sammanfattning 

Budgetuppföljning för perioden januari-oktober redovisar ett helårsresultat på minus 163 tkr, vilket 
är en förbättring jämfört med förra uppföljningen med 776 tkr. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen och uppdrar åt förvaltningen att vidta åtgärder för att 
nå en budget i balans. 
 

Skickas till 

Förvaltningschef Lars Bennersten 
Förvaltningschef Per Svensson 
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UN § 121 

 
God Jul och Gott Nytt År 
 
Ordföranden tackar alla för väl utfört arbete under året och önskar alla både utbildningsnämndens 
ledamöter och all personal inom Utbildningsförvaltningen God Jul och Gott Nytt År! 
 
Nämnden tackar ordföranden för det gångna året och önskar även honom God Jul och Gott Nytt År! 
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