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Plats och tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl. 08.30 – 12.00  

  

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

Annica Erlandsson (S)  
Ewa Ryberg (V) 
Kent Östergren (S) 
 

Ej tjg ersättare  
Therese Mancini (S)  
Bengt Sandberg (MP) 
Verena Rodin (M) 
Catrine Andersson (S)  
Michael Sandberg (L) 

 
 
 

 

 

Övriga deltagare 

 
 
 
Lars Bennersten, förvaltningschef § 52, 55-57 
Staffan Karlander, Kultur & fritid§ 57 
Susanne Grundhall, ekonomi § 52 
Daniel Nordström § 53 
Lennart Petersson, sekreterare 
 

 

 

Justerare 

 
Ewa Ryberg (V) 

Justering Kommunhuset, kansliet, torsdagen den 20 april, kl. 16.30 

    

 Lennart Petersson   
Ordförande    

 
 

 Mikael Sternemar (L)   
Justerare    

 Ewa Ryberg (V)   
 

 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens protokoll 2017-04-18 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-04-21—2017-05-11. 
Under anslagstiden kan beslutsärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Lennart Petersson  
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UN § 52   UN 2017/42 

 
Budget 2018 
Förvaltningschefen och Susanne Grundhall redovisar en konsekvensbeskrivning av ett förslag till 
rambudget 2018, minskat med 2% jämfört med 2017 för Utbildningsförvaltningen. 
 

Yrkande  

Mikael Sternemar (L) yrkar att Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget och gå fram med 
det till budgetberedningen. 
 
Tilläggsyrkanden  
Annica Erlandsson (S) Kent Östergren (S) Ewa Ryberg (V) 
 
 
Vi yrkar på oförändrad ramtilldelning med tillägg av ramförstärkning gällande Kultursekreterare. 
Samt bifallsyrkande till förvaltningens förslag. Detta i avvaktan på skolutredningen som kommer 
visa hur vi ev skall forma framtidens skola i Sotenäs kommun. 
 
 
Kultursekreterare 
 
Vi yrkar få ramförstärkning för att tillsätta en Kultursekreterare. Detta då vi går miste om många 
möjligheter till utveckling av en mycket blomstrande del i vår kommun samt att det skulle var en 
förlängning av den fina Kulturskolan som nu är en verklighet i vår kommun. Det är en möjlighet 
stärka arbetet med det livslånga lärandet. 
 
 
Heltider 
 
Att heltider blir en självklarhet och deltid en möjlighet enligt enigt antaget fullmäktige beslut utan 
implementeringsfas. Erbjudande skall utgå till alla som idag befinner sig inom verksamheterna 
inom detta budgetåret. Ramtilldelning bör utgå från KS som kompensation för det i 
kommunfullmäktige fattade beslutet. 
 
 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2017-04-18, §§ 52–57 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
4(12) 

 
 

fort. UN § 52  UN 2017/42 

Propositionsordning 1 

Ordföranden ställer proposition på Annica Erlandsson (S) Kent Östergren (S) Ewa Ryberg (V) 
tilläggsyrkande förslag mot nämndens förslag och finner att Utbildningsnämnden avslår Annica 
Erlandsson (S) förslag. 
Motivering till att ärendet avslås är att uppdraget är att ta fram en minskad ramtilldelning och en 
konsekvensbeskrivning av ett förslag till rambudget 2018, minskat med 2% jämfört med 2017. 
 

Propositionsordning 2 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) förslag mot Annica Erlandsson (S) Kent 
Östergren (S) Ewa Ryberg (V) tilläggsförslag och finner att Utbildningsnämnden antar Mikael 
Sternemar (L) förslag. 
 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till rambudget och gå fram med det 
till budgetberedningen. 

Protokollsanteckning 

Annica Erlandsson (S) Kent Östergren (S) Ewa Ryberg (V) reserverar sig emot beslutet till förmån 
för eget förslag. 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UN § 53  
   

Skolgårdsprojektet 
Daniel Nordström redovisar olika förslag för skolgårdsprojekt på skolgården Kungshamns skola. 
 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 54   UN 2016/86 

 
Annan pedagogisk verksamhet  

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att revidera/uppdatera underlag och 
kravspecifikation för att starta annan pedagogisk verksamhet och marknadsföra dessa på 
förvaltningens hemsida. 

Beskrivning av ärendet 

Underlag och kravspecifikationer är framtagna sedan tidigare vad gäller att söka tillstånd för start av 
annan pedagogisk verksamhet. Dessa kan uppdateras och marknadsföras på kommunens hemsida 
för att förenkla för intressenter att starta verksamhet i egen regi. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Utbildningsnämnden godkänner uppdateringen/revideringen av kravspecifikation och checklistor. 

Bilaga/Bilagor 

• Kravspecifikation för godkännande av enskild anordnare 
• Checklista/tillsynsprotokoll 
• Checklista säkerhetskrav 

Yrkande  

Jeannette Loy (M) yrkar att Utbildningsnämnden ställer sig mycket positiv till andra aktörer inom 
Utbildningsförvaltningens verksamhetsområde. Utbildningsnämnden ger Förvaltningschefen i 
uppdrag att marknadsföra annan pedagogisk verksamhet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Jeannette Loy (M) förslag och finner att Utbildningsnämnden 
antar detta. 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden ställer sig mycket positiv till andra aktörer inom Utbildningsförvaltningens 
verksamhetsområde. Utbildningsnämnden ger Förvaltningschefen i uppdrag att marknadsföra annan 
pedagogisk verksamhet. 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 55   UN 2017/34 

 
Obligatorisk lovskola 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen har fått i uppdrag att ta fram förslag till frivillig lovskola för elever årskurs 7-9 
inom Utbildningsförvaltningens befintliga ramar. 

Bakgrund  

Det finns behov av att stödja de elever som inte har nått kunskapsnivå för betyg godkänt, E, i främst 
kärnämnena Matematik, Svenska och Engelska. 

Beskrivning av ärendet 

Det handlar om att erbjuda elever koncentrerad undervisning under skollov. Under vårterminen 
2017 erbjuds årskurs 6 lovskola på februarilov och påsklov. Årskurs 7-9 erbjuds lovskola på 
sommarlovet.  
 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

I programförklaringen för mandatperioden står: 
Varje elev syns utifrån sina egna förutsättningar och utvecklas utifrån dessa. 
Skolresultaten är bland de 10 bästa i nationella mätningar 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Det blir ökade lönekostnader i form av fyllnadstjänst alternativt övertidsersättning. 

Regelverk  
Det finns idag inget krav på lovskola men inte heller något hinder för att bedriva den i form av 
frivilligt deltagande. 

Organisation och personal  
Lovskola bedrivs med befintlig personal. 

Medborgarperspektiv  
Detta ger möjlighet för fler elever att nå kunskapsmålen i grundskolan samt bli behöriga till 
gymnasiets program. 
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forts. UN § 55  UN 2017/34 

Analys  

Det passar många elever att koncentrerat få studera ett ämne i taget. 

Slutsats  

Att erbjuda lovskola till de elever som ännu inte nått kunskapsnivå för godkänt betyg är av yttersta 
vikt. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att organisera lovskola till de grundskoleelever som 
inte nått kunskapsnivå för godkänt betyg (E) i först och främst kärnämnen. 

Bilaga/Bilagor 

• Lovskola påsk 2017 
 

Yrkande  

Mikael Sternemar (L) yrkar att texten (lovskolan är en frivillig verksamhet) skall läggas till beslutet. 
 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att organisera lovskola till de grundskoleelever som 
inte nått kunskapsnivå för godkänt betyg (E) i först och främst kärnämnen. Lovskolan är en frivillig 
verksamhet. 
 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 56   UN 2017/36 

 
Inrättande av IKT-pedagog/-strateg 

Sammanfattning 

Uppdraget runt digitalisering och IKT inom skolans område är stort och ökande. 
För att möta de krav som ställs på skolans uppdrag föreslås att utbildningsförvaltningen skall kunna 
inrätta tjänst som IKT-pedagog/IKT-strateg, en tjänst som har fokus på det pedagogiska innehållet i 
skolans uppdrag och inte på tekniska lösningar. 

Bakgrund  

IKT, informations- och kommunikationsteknik, tar allt större plats inom skolan och vi avsätter en 
avsevärd del av våra resurser inom området. Detta gör att vi ser ett behov av att inrätta en tjänst som 
bevakar, planerar och samordnar inom området så vi använder avsatta resurser effektivt.  

Beskrivning av ärendet 

Förslaget är att ge utbildningsförvaltningen möjlighet att inrätta tjänsten IKT-pedagog/IKT-strateg.  

Koppling till vision, programförklaring och mål  

 Sotenäs har förskolor, fritidshem och skolor med hög kvalitet. 

Ekonomi  
En tjänst som IKT-pedagog/IKT-strateg har en lönekostnad på 500 000 SEK. 

Organisation och personal  
Det blir en organisationsförändring utifrån att det kommer in en ny tjänstekategori. 

Medborgarperspektiv  
Våra elever undervisas av lärare med högre kompetens inom IKT och med en övergripande strategi 
runt genomförandet. 

Analys  
Att inrätta en tjänst som fokuserar på uppdraget runt IKT och som tar fram en långsiktig strategi 
stödjer både likvärdighet och kunskapsförmedling samt borgar för att tilldelade resurser används 
effektivt.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Att utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen möjlighet att inrätta tjänst som IKT-
pedagog/IKT-strateg. 
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forts. UN § 56  UN 2017/36 

Yrkande  

Mikael Sternemar (L) yrkar på bifall till utbildningsförvaltningens förslag. 
 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden ger Utbildningsförvaltningen möjlighet att inrätta tjänst som IKT-
pedagog/IKT-strateg. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 57 

    
Stående punkter – information, meddelanden och kurser 
 

a. Fritid & Kultur.  

Staffan Karlander informerar om kultur och fritidsmässan som var den 14/4 
och kommande cuper inför sommaren 2017. 
 

Yrkande  

Gunnar Selstam (C) yrkar att Förvaltningschefen återkopplar med en ny ärendepunkt (Information 
efter cuper) vid Utbildningsnämndens möte i september månad 2017 Jeanette Loy (M) bifaller 
yrkandet. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Gunnar Selstam (C) och Jeanette Loys (M) yrkande och finner 
att Utbildningsnämnden antar detta. 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. Förvaltningschefen får i uppdrag att återkoppla med 
en ny ärendepunkt (Information efter cuper) till Utbildningsnämndens möte i september månad 
2017 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
 
 

b. Frisk & sjukfrånvaro. 

Ingen ny information. 
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c. Övriga meddelanden i pärm.   

Förvaltningschefen informerar om Patientsäkerhetsberättelse 2016 
(Elevhälsans medicinska insats/skolhälsovård.) 
 

Yrkande  

Jeanette Loy (M) yrkar att Patientsäkerhetsberättelsen rapporteras årligen i nämnden. 
Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram nyckeltal ur Patientsäkerhetsberättelsen som redovisas i 
elevhälsans SKA-rapport.  
 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. Patientsäkerhetsberättelsen rapporteras årligen i 
nämnden. Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram nyckeltal ur Patientsäkerhetsberättelsen som 
redovisas i elevhälsans SKA-rapport.  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
 
 
 

d. Information. 

Delar av Utbildningsnämnden åker på konferensen till Stockholms skolriksdag 24-25/4 2017 
 
Utbildningsnämnden var på studiebesök 6/4 på Linus och Lina samt nya förskolan Solhagen. 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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