
 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-09-02, §§ 56-69 

                                                             
Plats och tid 

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl 08.30 - 12.10. 
 

  

Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande,  
Anders Thompson (M)  
Gunnar Selstam (C) 
Verena Rohdin (M) 

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

 

Ej tjg ersättare 

 
 
Michael Sandberg (L)  
Britt Lindgren (C)  
 

 
 
 
 
 

 

Övriga deltagare 

 
 
Lars Bennersten, förvaltningschef 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
Eva-Lott Grafman, utvecklare, §§ 62 
Reine Karlsson, kommunrevision, §§ 62-69 
Veikko Larsson, kommunrevision, §§ 62-69 
Susanne Grundhall, ekonom § 69 
 

 

 

Justerare 

 
Kenth Östergren (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, måndagen den 5 september, kl 11.00 

    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 
 

 Mikael Sternemar (L)   
Justerare    

 Kent Östergren (S)   
 

 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens protokoll 2016-09-02 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-09-05—2016-09-27. 
Under anslagstiden kan beslutsärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Siv Bennis  
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UN § 56   UN 2014/147 

 
 
Motion om arbete mot rasism och främlingsfientlighet 

Sammanfattning 
Tina Ehn (MP) föreslår i en motion att det ges möjlighet att inom kommunens utbildningar och 
skolor att aktivt arbeta mot rasism och främlingsfientlighet.   
 
Arbetet mot rasism och främlingsfientlighet är mycket viktigt och är en naturlig del av det 
grundläggande värdegrundsarbetet. Det är alltid viktigt att all personal äger verktyg för att 
professionellt kunna möta dessa frågeställningar.  
 
Frågor runt rasism och främlingsfientlighet väcks i och med att Sotenäs tar emot flyktingar. Sedan 
årsskiftet har skoladministrationen utökats till att varje rektorsområde har en administratör samt att 
det centralt finns en tjänst med uppdrag att möta all administration runt nyanlända. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet  

Ekonomi  

Folkhälsorådet har under fyra år framåt ställt medel till förfogande för ett arbete med visionen 
"Sotenäs, en jämställd kommun fri från våld och droger", där mycket fokus ligger på att 
vidareutbilda personal.  

Regelverk  

I skollagen (2010:800) står följande i de inledande bestämmelserna:  
 
1 kap. 4§ Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  
1 kap. 5§ Utbildningen skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 
integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.  
Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling.  

Beslutsunderlag  
Skolutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-06-29. 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-08-22, § 34. 
 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-09-02, §§ 56-69 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
4(18) 

 
 

Forts UN § 56  UN 2014/147 

Yrkande 

Annica Erlandsson (S), Gunnar Selstam (C), Verena Rohdin (M) föreslår bifall till 
utbildningsförvaltningens förslag.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att motionen anses besvarad och dess intentioner 
är pågående. 
 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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 UN § 57   UN 2015/154 

 
Motion om obligatorisk resa till Auschwitz för åk 9 Sotenässkolan  

Sammanfattning 
Elving Claesson (S) har lämnat en motion med förslag att samtliga avgångsklasser i grundskolan får 
möjlighet att via en obligatorisk resa till Auschwitz få en ökad förståelse för konsekvenserna av 
främlingsfientlighet och rasism och att medel avsätts för detta. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet  
Om en resa likt denna genomförs krävs stor kunskap för att ta hand om de reaktioner som elever 
kan uttrycka efter upplevelsen. Det är kunskap som troligen ligger utanför lärarkårens vilket innebär 
att detta är en resa mer omfattande än vad man i första läget inser.  

Ekonomi  

Kostnaden för ca 90 personer innebär två bussar inklusive chaufförer, mat och logi, 
övertidsersättning för personalen, eventuella inträden. Kostnaden beräknas till ca 300 000 SEK per 
år, en exakt kalkyl kommer om motionen bifalls.  
 
Regelverk  
Diskussion och kunskap om främlingsfientlighet är framskrivna delar i det värdegrundsarbete som 
inleder Lgr 11. Specifik kunskap om andra världskriget är kriterier som finns under ämnet historia 
och ska behandlas under åk 7-9 i Läroplanen Lgr 2011.  

Slutsats  
Det är en viktig fråga som hela tiden måste lyftas och levandegöras men det finns också exempel 
som ligger närmare i tid för eleverna och som de eventuellt har lättare att identifiera sig med, som 
exempelvis Serbien och Bosnien. Det är ett stort ekonomiskt åtagande för kommunen att initialt 
finansiera en resa för personal och sedan årligen finansiera en resa för avgångsklasserna på 
Sotenässkolan.  

Beslutsunderlag 
Skolutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-06-29.  
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-08-22, § 35. 
 

Yrkande 

Annica Erlandsson (S) föreslår bifall till motionen.  
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Forts UN § 57  UN 2015/154 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Annica Erlandsson (S) förslag mot utbildningsnämndens 
arbetsutskotts förslag och finner att utbildningsnämnden antar utbildningsnämndens arbetsutskotts  
förslag. 
 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
 

Reservation 

 
Annika Erlandsson (S), Kenth Östergren (S) och Ewa Ryberg (V) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget yrkande.  
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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UN § 58   UN 2014/149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Motion om Sotenäs kulturarv 

Sammanfattning 
Mikael Sternemar (L) har lämnat en motion med förslag att Sotenäs kommun undersöker 
möjligheten att köpa, rusta och nyttja en fiskebåt som ett museum och pedagogisk 
undervisningsprojekt och se på möjligheten att finansiera detta genom olika former av offentliga, 
privata och ideella medel.  
 
Kommunen har idag en aktiv förening som arbetar med bevarande av kulturbåtar där ”Asta” är 
deras flaggskepp. Föreningen ansökte 2007-11-30 KA 2016/267 om medel för att bl.a. bevara 
"Marion" i föreningens ägo, vilket kommunstyrelsens arbetsutskott avslog.  

Konsekvensbeskrivning av ärendet  
Ett arbete med att bygga upp en denna typ av verksamhet kräver en organisation och investeringar 
som idag inte ryms inom befintlig verksamhet.  
Kommunens roll idag är att stödja de ideella krafter som jobbar med bevarandet av kulturarvet.  
 
Kultur o Fritid kan starta arbetet med att se över möjligheten att organisera och finansiera en sådan 
satsning, för att senare arbeta in detta i budget.  

Beslutsunderlag 
Fritid- och kulturansvariges tjänsteutlåtande 2016-04-12. 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-08-22, § 36. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen att utreda möjligheten att 
köpa, rusta och nyttja en fiskebåt av denna typ som ett museum och pedagogiskt 
undervisningsobjekt och möjligheten till att finansiera detta genom olika former av offentliga, 
privata och ideella medel. 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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UN § 59   UN 2014/105 

 

Motion om att inrätta ett fiskemuseum 

Sammanfattning 

Mats Abrahamsson (M) och Ulla Christensson (M) har inkommit med en motion om att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa ett fiskemuseum och att göra en 
dokumentation av fiske och fiskeberedning till grund för museets verksamhet.  
 
Denna motion skulle kunna utgöra en gemensam satsning med Mikael Sternemars (L) inlämnade 
motion ang. vårt kulturarv KAA 2014/786.  
 
Förutsättningarna för en satsning skulle vara möjlig genom ett samarbete med kulturföreningarna i 
kommunen. En satsning som denna skulle kräva ganska stora resurser och en organisation som i dag 
inte ryms inom befintliga ramar. Kommunens roll är att stödja de ideella krafter som jobbar med 
bevarandet av kulturarvet.  

Beslutsunderlag 

Fritid- och kulturansvariges tjänsteskrivelse 2016-08-15. 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-08-22, § 37. 
 

Utbildningsnämnden beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen att utreda möjligheterna att 
skapa ett fiskemuseum och att göra en dokumentation av fiske och fiskeberedning till grund för 
museets verksamhet.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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UN § 60   UN 2016/80 

 
Medborgarförslag – Laserdome 

Sammanfattning  

Helen Moberg har inkommit med ett medborgarförslag om att skapa en Laserdome-bana i källaren 
på Abbagårdens fritidsgård. 
 
Laserdome är en actionsport med sensorförsedda västar på kroppen och laservapen jagar man 
varandra genom mörka gångar och labyrinter. Denna verksamhet passar för stora som små vid 
kalas, hippor för att det är roligt.  

Beskrivning av ärendet 

Om idéerna och engagemanget kommer via fritidsgårdens verksamhet finns möjligheter att stötta en 
satsning på Laserdome, då verksamheten arbetar utifrån ungdomars egna intressen. Kultur o fritid 
har möjligheter att via fritidsgårdens verksamhet stötta engagerade ungdomar i en sådan satsning. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Denna satsning ryms inom verksamheternas budget. 
 

Beslutsunderlag 

Fritid- och kulturansvariges tjänsteskrivelse. 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-08-22, § 38. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tacka för medborgarförslaget och bifaller 
förslaget, om idéerna och engagemanget kommer via fritidsgårdens verksamhet finns möjligheter 
att stötta en satsning på Laserdome då verksamheten arbetar utifrån ungdomars egna intressen. 
 

Reservation 

Eva Ryberg (V) reserverar sig mot beslutet. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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UN § 61   UN 2016/81 

 
Medborgarförslag - Parkour  

Sammanfattning 

Helen Moberg har inkommit med ett medborgarförslag om att Sotenäs kommun skall finansiera en 
utbildning för fyra vuxna ungdomar i Parkour, detta för att kunna leda barn och ungdomar i 
Parkour-träning.  
 
Aktiviteter som genomförs via föreningar har möjligheter att få stöttning av nya verksamheter, detta 
genom det lokala aktivitetsstödet. Om idéerna och engagemanget kommer via fritidsgårdens 
verksamhet finns möjligheter att stötta en satsning på utbildning av ungdomar, då verksamheten 
arbetar utifrån ungdomars egna intressen.  
 
Kultur o fritid har möjlighet att via föreningsbidrag eller fritidsgårdens verksamhet stötta 
engagerade ungdomar i en sådan satsning. I det nya projektet med spontanidrottsplats runt Sotenäs 
Idrottshall är 2 parkour-banor projekterade.  

Ekonomi  
Denna satsning ryms inom verksamheternas budget. 

Beslutsunderlag 
Fritid- och kulturansvarigs tjänsteutlåtande. 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-08-22, § 39. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att tacka för medborgarförslaget och bifalla 
förslaget, kultur o fritid har idag möjligheter att via föreningsbidrag eller fritidsgårdens verksamhet 
stötta engagerade ungdomar i en sådan satsning, i det nya projektet med spontanidrottsplats runt 
Sotenäs Idrottshall är 2 parkourbanor projekterade.  
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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UN § 62    

 
Information om läget i skolorna inför skolstart  
 
Eva-Lott Grafman, informerar om läget i skolorna inför skolstart, sommarlovskola och nyanlända. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 63   UN 2016/17 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll  2016-08-22 
      

 
Nr Enligt 

 
Kungshamn/Åsen grundskola/fritids, rektor  4-6 6.10, 7.17, 7.18  
  
Sotenässkolan, rektor   1-3 6.10 
Kultur- och fritid, ansvarig   7-8  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av delegationsbesluten. 
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UN § 64    

 

Uppföljning av ej effektuerade beslut  
Lars Bennersten, informerar om ej effektuerade beslut. 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 65    

 

Förändringar i skol- och förskoleorganisationen  
Lars Bennersten informerar om förändringar i skol- och förskoleorganisationen. 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 66    

 

Verksamhetsbesök 
 
Anmälan om verksamhetsbesök ska lämnas till utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 
Kontakt tas med ansvarig rektor för att boka in besöket (senast en vecka innan besöket). 
 

Anmälan 

Michael Sandberg -  Kungshamn- Åsenskola, en förmiddag. 
 
Anders Thompson – Smögen- Kungshamnskolan, heldag. 
 
Britt Lindgren -  högstadiet, Hunneboskolan, heldag. 
 
Gunnar Selstam - högstadiet, Hunneboskolan, heldag. 
 
Verena Rohdin - förskolan Solhagen, Kungshamn. 
 
 
Annika Erlandsson återkommer med anmälan om vilka som ska på besök från oppositionen.  
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UN § 67    
 

Oktoberdagarna 
Lysekils kommun är ansvariga för årets oktoberdagar. 
Plats: Uddevalla 

Utbildningsnämndens beslut  

Annika Erlandsson (S), Kent Östergren (S), Jeanette Loy (M) och Mikael Sternemar(L) deltar i  
oktoberdagarna.
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UN § 68   UN 2016/9 
 
Information/rapporter 
 
Kultur och Fritid 
Information från Staffan Karlander återkommer vid kommande sammanträde. 
 
Frisk/sjukfrånvaro 
Lars Bennersten informerar om sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen. 
 
 
Övrigt 
 
Övriga meddelanden i pärm. 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 69   UN 2016/70    

 

Budgetuppföljning januari – juni 2016 för utbildningsnämnden 
Budgetuppföljningen för januari - juni 2016 visar på ett underskott på 1,4 Mkr. 

Utbildningsnämndens beslut 

 
Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
 
Utbildningsnämnden uppmanar utbildningsförvaltningen att vidta åtgärder för en budget i balans. 
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