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UNAU § 39 
 

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagordningen. 
Mötet inleds med en tyst minut för tidigare nämndsledamoten Asta Nilsson. 
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UNAU § 40   
 

Information från kommunchefen 
Kommunchefen informerar om förslag på omorganisation i kommunensorganisation. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UNAU § 41  UN 2016/79 
 

Nytillsättning av förstelärare 2016 Karriärtjänster  

Sammanfattning 

Karriärtjänsterna förstelärare och lektor ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god 
undervisning för elever. Reformen gäller alla skolformer utom förskolan. (Skolverkets 
hemsida). Förvaltningen har fått i uppdrag att komma med en uppdragsbeskrivning inför det 
nya treåriga projektet med förstelärare. 

Bakgrund 

Förstelärarna i Sotenäs kommun har treåriga avtal. Dessa kommer att löpa för två av 
förstelärarna vid årsskiftet 2016/2017 och de övriga sju den 31 juli 2017. 
Kommunen kommer att fortsätta med satsningen. 

Koppling till vision, programförklaring och mål 

Målet för vår verksamhet är att bibehålla god kvalitet och goda resultat i hela kommunen. 
Kommunen ska vara bland de tio bästa skolkommunerna i Sverige. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi 

Hela projektet finansieras av statsbidrag. 

Regelverk 

Förstelärare måste ha lärarlegitimation och kunna redovisa minst fyra års vitordnat arbete 
med undervisning. 

Slutsats 

Satsningen på förstelärare har bidragit till övergripande kompetensutveckling på 
kommens skolor. Det vi ser är att en beskrivning av förstelärare skulle förtydliga för alla vilka 
förväntningar som är satta för uppdraget. 
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forts. UNAU § 41  UN 2016/79 

Beslutsunderlag 

Skolutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-09-01 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-09-08 § 50 
Utbildningsnämndens protokoll 2016-10-20 § 72 
 

Yrkande 
Mikael Sternemar (L) Yrkar på att Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att 
Utbildningsnämnden reviderar formuleringarna i tidigare beslut UN§ 72 

Proposition 

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

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Utbildningsnämnden reviderar formuleringarna i 
tidigare beslut UN§ 72 till att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram en projektbeskrivning och 
inriktning för förstelärarna för kommande 3-årsperiod. 
 
Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden att revidera formuleringarna i 
tidigare beslut UN§ 72 och en skriftlig utvärdering och avrapportering av uppdraget skall ske till 
Utbildningsnämnden årligen. En utvärdering av respektive förstelärares uppdrag skall ske på 
individuell nivå senast 31/12-2019 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UNAU § 42  UN 2016/66 
 

Uppföljning av den interna kontrollen 2016 inom 
utbildningsförvaltningen 

Beskrivning av ärendet  
Kommunfullmäktige har 2011-06-16 antagit Reglemente för internkontroll. 
Enligt reglementet ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. 
Varje år anvisar kommunstyrelsen områden som samtliga nämnder skall ha med i sin 
internkontrollplan. För 2016 är det följande områden: 
 
Lönekostnader  
Förbindelse för First Card och ICA inköpskort  
Korrelationen mellan betyg och resultat på nationella prov i årskurs 6. 

Kontroll har genomförts enligt följande: 
Kontroll är genomförd via utanordningslista i Heroma för att säkerställa att personal under året 
belastat rätt verksamhet med rätt tjänstgöringsgrad.  
 
Kontroll av att det finns kvitto på alla gjorda köp. 
 
Kontroll har skett utifrån jämförelse av betyg och resultat under läsår 2015/2016. 

Förvaltningens förslag till beslut   

Utbildningsnämnden tar del av uppföljningen av anvisade områden och antar åtgärdstrappa för 
kontroll av First Card. 
 

Bilaga/Bilagor 

• Internkontrollplan 2016 med genomförd uppföljning för utbildningsnämndens verksamhet. 
• Kontroll av First Card 2017-04-19 
• Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2017-02-10 
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forts. UNAU § 42  UN 2016/66 

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. Utbildningsnämndens arbetsutskott 
föreslår att Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UNAU § 43  UN 2017/29 
 

Utvärdering IT-satsningen i förskolan 
Förvaltningschefen redovisar en sammanställning av hur vi använder datorer och Ipad och dess 
program i dagsläget och vilka problem vi stöter på. Även vad vi ser för behov för att förbättra och 
utveckla förskolan via anpassad it-teknik. 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar på att ärendet återremitteras för komplettering. 
  

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. Ärendet återremitteras för 
komplettering. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UNAU § 44  UN 2014/154 
    

Obligatorisk resa till Auschwitz för åk 9 Sotenässkolan 

Sammanfattning 

En motion har inkommit om att samtliga avgångsklasser i grundskolan ges möjlighet att via en 
obligatorisk resa till Auschwitz få en ökad förståelse för konsekvenserna av främlingsfientlighet och 
rasism.  
 

Bakgrund  

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet till utbildningsnämnden i syfte att ta fram 
en ekonomisk kalkyl och undersöka om förslaget är lagligt. 
 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Kostnaden är svår att i förväg ange exakt då det finns både fasta kostnader såsom bussar med 
chaufförer och kostnader per elev och personal för mat, logi och inträden. 
Utifrån vad som har framkommit är ett genomsnittspris att planera efter 3500 SEK/person.  

Regelverk  
En resa som den föreslagna kan inte göras obligatorisk utan måste ske på frivillig basis. De elever 
som väljer att stanna hemma ska erbjudas undervisning på skolan som vanligt. 
Även om man följer med på resan bör man inte tvingas att följa med på studiebesöket. 
I övrigt är den laglig. 
Det finns inga krav på att ha med särskild personal, men den som gör riskbedömningen för resan 
bör naturligtvis fundera över hur dessa frågor ska hanteras.  
Däremot bör eleverna vara väl förberedda på studiebesöket och de vuxna som är med på resan 
förberedda på att ta hand om elevernas reaktioner efteråt. 

Organisation och personal  
Organisationen bygger på frivillighet och det behöver vara med tillräckligt med personal för att 
möta elevernas reaktioner. 
 

Medborgarperspektiv  
Alla elever kan inte följa med. De elever som inte har uppehållstillstånd har ingen möjlighet att resa 
utomlands.  
Vi har elever som har flytt från liknande förhållanden för att söka trygghet i vårt land. 
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forts. UNAU § 44  UN 2014/154 

Slutsats  

Det är en viktig fråga som hela tiden måste lyftas och levandegöras.  
Diskussion och kunskap om främlingsfientlighet är framskrivna delar i det värdegrundsarbete som 
inleder Lgr 11. Det arbetet är obligatoriskt. 
Resan kan inte vara obligatorisk och det finns elever som inte kan följa med. Det finns också elever 
som har varit med om traumatiska upplevelser och sökt trygghet i vårt land. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Avslag på motionen 

Bilaga/Bilagor 

• Tjänsteutlåtande.  
• Svar från jurist. 

 

Yrkande 

Kent Östergren (S) Jeanette Loy (M) yrkar till bifall på förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kent Östergren (S) Jeanette Loy (M förslag och finner att 
Utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. Utbildningsnämndens arbetsutskott 
föreslår att Utbildningsnämnden yrkar till bifall på förvaltningens förslag. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UNAU § 45  UN 2017/22 

 
Lägesrapport förskolor 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden önskar ett förslag att jämföra med att behålla verksamhet i 
Kompetenscentrum. Förslaget skall bygga på en rockad inom förskola och skola, en barngrupp i 
anslutning till Åsenskolan. 

Bakgrund  

Det finns för tillfället behov av minst en avdelning utöver vad som får plats i den nya förskolan. 
Senare under verksamhetsåret möjligen ytterligare en avdelning men det är fortfarande osäkert.  
Kompetenscentrum har anpassats till förskola med tre avdelningar och fungerat bra som temporär 
lösning under byggnationen av nya Solhagen. Att behålla en avdelning på Kompetenscentrum med 
möjlighet att öka till två avdelningar vid behov är fullt genomförbart även med tanke på de behov 
som omsorgsförvaltningen har visat i fastigheten. 

Beskrivning av ärendet 

Plats måste beredas till en förskoleavdelning utifrån den kösituation som finns i dag. En möjlighet 
att kunna öka med ytterligare en avdelning är att föredra då prognoserna visar på en mycket 
ansträngd situation framåt. 
En förskoleavdelning kan beredas plats i en byggnad i anslutning till Åsenskolan, där "Välkomsten" 
huserar idag. Anpassningar av lokalen behöver göras och utomhusmiljön säkras med staket. 
För att inverka så lite som möjligt på planeringen av verksamheten vid nya Solhagen bör 
barngruppen vara blandad, det vill säga bestå av de barn som har kommit in i kösystemet senast. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Ombyggnation och att säkra utemiljön runt Åsenskolan beräknas till ungefär 500 000 SEK, största 
kostnaden är uppförande av staket. 
En förbättring av utemiljön bör göras på Kompetenscentrum om verksamheten skall fortsätta där, 
beräknad kostnad 100 000 SEK 
 

Organisation och personal  
Det försvårar uppstarten av en ny organisation och pedagogik att inte ha de som har drivit arbetet 
med den nya pedagogiska modellen på plats när den skall implementeras. 
Förskollärarna i storbarnsgruppen har en central roll i hur arbetet skall utformas i den nya förskolan. 
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Analys  

Att göra en rockad som beskrivs är genomförbart men försvårar organiseringen av verksamheten. 
De som blir storbarnsgrupp till hösten har en viktig roll i genomförandet av den pedagogiska modell 
som skall implementeras vid Solhagen. Det gör att en nybildad grupp bör startas med personal som 
inte varit delaktig i planeringen av Solhagens arbetssätt.  
Det är också en stor nackdel med att flytta storbarnsgruppen eftersom både de och deras föräldrar 
har väntat på och förväntar sig att börja i nya Solhagen. 
 
Oavsett gruppsammansättning försvåras verksamheten och trafiksäkerheten vid Sotenässkolan 
utifrån att det blir en markant ökad trafik på vägen upp till Åsenskolan, en väg som till höstterminen 
2017 är den väg en handikappad elev behöver ta dagligen för att komma till och från skolans matsal 
samt de praktiskt estetiska ämnena. 

Slutsats  

Det går att skapa utrymme för en förskoleavdelning i anslutning till Åsenskolan men det är inte till 
gagn för verksamheten varken för förskolan eller Sotenässkolan. 
Kompetenscentrum är att föredra som temporär lösning under tiden trycket på 
förskoleverksamheten är så stort som idag. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och vill ha en fortlöpande information 
om aktuellt läge. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UNAU § 46   UN 2016/106 

 
Inrättande av en ny tjänstekategori, lärarassistent  

Sammanfattning 

I en tid då det är stor brist på behöriga lärare vill Utbildningsförvaltningen se över lärares 
arbetsinnehåll för att kunna mer renodla det pedagogiska uppdraget och på så sätt låta lärare 
fokusera på undervisning. Det kringarbete som lärare gör i dag skall kunna läggas på lärarassistent.  
Att inrätta denna sorts tjänst innebär också att personer som funderar på läraryrket kan få insikt i 
vad det innebär genom att arbeta bredvid en lärare. 

Bakgrund  

Det är brist på behöriga lärare idag. En orsak att man väljer bort det yrket kan vara dess breda 
arbetsinnehåll där undervisning har fått mindre och mindre del. Att få in fler vuxna inom skolan 
samtidigt som regelverket säger att all undervisning skall ske med behöriga pedagoger gör att vi 
måste se över organisationen runt undervisning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande  
Vad en lärarassistent kan göra som avlastar läraren 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-11-11 § 62 
Utbildningsnämndens protokoll 2016-12-01 § 87 
Förvaltningschefens skrivelse 2017-04-20 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen.  
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UNAU § 47   UN 2017/30 
 

Språkbruk i skolan 

Förvaltningschefen informerar om förslag till åtgärdstrappa för språkbruket i skolan. 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår utifrån programförklaringens prioritering runt nolltolerans mot 
kränkande behandling får förvaltningschefen i uppdrag att utvärdera och analysera språkbruket i 
förvaltningens alla verksamheter och återkomma till UNAU 2017-06-01. 
 

Propositionsordning 

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

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Utifrån programförklaringens prioritering runt nolltolerans mot kränkande behandling får 
förvaltningschefen i uppdrag att utvärdera och analysera språkbruket i förvaltningens alla 
verksamheter och återkomma till UNAU 2017-06-01. 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UNAU § 48 
   

Redovisning budgetanvisningar 2018 
Förvaltningschefen informerar om budgetanvisningar 2018 
 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar på Förvaltningschefen får i uppdrag att utifrån standardkostnad 
återkomma med rapport om vad det är som gör att kostnaden ligger över standardkostnaderna inom 
verksamheterna fritidshem, förskola och skola återkomma till Utbildningsnämndens arbetsutskott 
24/8 2017 
 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. Förvaltningschefen får i uppdrag att  
utifrån standardkostnad återkomma med rapport om vad det är som gör att kostnaden ligger över 
standardkostnaderna inom verksamheterna fritidshem, förskola och skola återkomma till 
Utbildningsnämndens arbetsutskott 24/8 2017 
 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UNAU § 49  UN 2017/24 

 
Kultursekreterare   

Sammanfattning  

Utbildningsnämnden har ansvar för kulturfrågor i kommunen. I dagens organisation finns det endast 
0,3 tjänst som kulturprojektsamordnare som jobbar med dessa frågor. 
Verksamheten bedömer att, för att kunna uppfylla de mål och önskemål som politiken har satt, finns 
ett behov att förstärka med en 1,0 tjänst som kultursekreterare. 

Beskrivning av ärendet 

I besparingsåtgärd inför 2013 genomfördes indragning av befintlig kultursekreterare tjänst och en 
ny organisation beslutades.  
Denna organisation har inneburit en stor arbetsbörda på kultur o fritidschefsrollen, och vid flera 
SKA utvärderingen har påpekats på behovet av en kultursekreterartjänst. 
En kultursekreterare skall fungera som projektledare för framtida kulturprojekt och skapa nätverk 
mellan kulturaktörer och kulturföreningar i kommunen. 
Flera olika regionala och delregionala nätverk kräver också deltagande från kommunen som kan 
ligga på denna tjänst. 
 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

En förstärkning med kultursekreterare ökar måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges 
inriktningsmål om möjligheten till ett rikt fritids och kulturliv. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
En kultursekreterare tjänst innebär en kostnadsökning under 2017 med 250 000 kr och en 
ramökning 2018 med 550 000 kr. 
Verksamheten ser inga möjligheter att finansiera detta inom befintlig ram utan att omprioritera 
övrig verksamhet. 
För 2018 finns ett äskande inför budgetarbetet inlämnat.  
Ev. kan en ökning under 2018 finansieras med ökade intäkter med ca 50% då tjänsten skall arbeta 
med att driva div kulturprojekt, men denna intäkt är inte helt stadig utan kan variera något under 
åren  
 
 

Organisation och personal  
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forts. UNAU § 49  UN 2017/24 

Medborgarperspektiv  

Med en kultursekreterare kan arbetet med att genomföra och stärka kulturverksamheten som 
kommer medborgarna till godo. 
Kulturverksamhet och verksamheter via föreningslivet är en framgångsfaktor i integrationsarbetet 
och har varit en framgångsfaktor i flera andra kommuner. 
 

Slutsats  

Behovet av en kultursekreterare har framförts under flera SKA redovisningar och samtal i nämnden. 
Kommunen är idag delaktig i flera stora kulturprojekt, tex Udden, Udden skulpturutställning, 
Stenens Hus, Granitkusten m.fl. Dessa projekt kräver mycket arbete som idag inte ryms inom dagen 
organisation. 
Med en större organisation kan Sotenäs kommun ta ett större ansvar i projektet och har större 
möjligheter att vara projektägare i framtiden. 
Finansieringen kan inte ske inom ram utan stor påverkan på övrig verksamhet, och en 
omprioritering kommer att få full effekt tidigast 2018. 
Förslag om finansiering 2017 är att skjuta på anställningen av en skolbibliotekarie till oktober 2017. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att inrätta en 1,0 tjänst som kultursekreterare senast oktober 2017. 
Finansiering sker genom att Kultur o Fritid tillförs en ramförstärkning inför 2018 med 550 000 kr. 
Tjänsten som skolbibliotekarie tillsätts tidigast oktober 2017. 
 

Bilaga/Bilagor 

• Kultur och Fritidschefens tjänsteutlåtande 2017-03-30 
 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar på att Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Utbildningsnämnden 
att förvaltningschefen får uppdraget att tillsätta tjänsten som kultursekreterare när finansieringen är 
klarlagd.  
 
  

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen Utbildningsnämndens arbetsutskott 
föreslår Utbildningsnämnden att förvaltningschefen får uppdraget att tillsätta tjänsten som 
kultursekreterare när finansieringen är klarlagd. 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UNAU § 50  UN 2016/117 
 

Normer föreningsbidrag 
 

Sammanfattning  

Kultur o Fritid arbetar med att ta fram nya föreningsnormer för att möta framtidens behov. 
För att synliggöra processen med framtagningen av de nya bidragsnormerna är det viktigt att tydlig 
visa vilka steg och tidsplan som gäller för arbetet. 
 

Beskrivning av ärendet 

Kultur o Fritid har påbörjat arbetet med att ta fram nya föreningsnormer för att möta framtidens 
behov. Under 2016 beslutades att Utbildningsnämnden skall handlägga kommunens alla 
föreningsbidrag till ideella föreningar. 
 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

Stöd till det ideella föreningslivet uppfyller fullmäktiges inriktningsmål om möjligheten till ett aktiv 
fritids och kulturliv. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Förutsättningarna för att få föreningsbidragen till acceptabla nivåer behöver en ramökning med ca 
300 000kr/år tillföras. Denna ökning är äskad till budget 2018. 
 

Organisation och personal  
Ingen påverkan. 

Medborgarperspektiv  
Föreningsbidrag är en viktig del i de ideella föreningarnas möjlighet till att genomföra aktiviteter 
för medborgare i Sotenäs kommun. 

Slutsats  

Föreningsnormer och bidrag är en viktig del i kommunens stöttning av föreningslivet. I arbetet med 
att ta fram nya normer och bidrag är det viktigt att föreningslivet kommer in i processen innan 
förslag till beslut presenteras. Kultur o Fritidsavdelningen har tagit fram en tidsplan för detta arbete. 
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1. Förslag till normer och bidrag presenteras UN      Klart 
  
2 Nämndens synpunkter inarbetas i förslaget. 
 
3 Nytt förslag föreningsnormer till UN     11 maj 
 
4 Remiss till föreningar inkl. ordförandeträffar under hösten 
 
5 Förslag till beslut UN    23 nov  
  

Förvaltningens förslag till beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att anta föreslagen tidsplanering. 
 

Bilaga/Bilagor 

• Kultur och Fritidschefens tjänsteutlåtande 2017-03-29 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) yrkar på att Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att 
Utbildningsnämnden skickar ut underlaget på remis till aktuella föreningar 
och politiska partier.  
  

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. Utbildningsnämndens arbetsutskott 
föreslår att Utbildningsnämnden skickar ut underlaget på remis till aktuella föreningar 
och politiska partier. 
 
Skickas till 
 
Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UNAU § 51 
 

Information, meddelanden och kurser  
 

9.a Kultur och Fritid 

Staffan Karlander informerar om kultur och fritidsfrågor. 
 
 
 

9.b Frisk/sjukfrånvaro 

Förvaltningschefen informerar om Frisk & sjukfrånvaro. 
Ingen ny information. 
 

9.c Ekonomi 

Förvaltningschefen informerar om utbildningsförvaltningens ekonomi.  
 
 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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