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Plats och tid 

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl. 08.30 - 12.10. Ajournering kl. 10.30-10.40 
 

  

Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande,  
Gunnar Selstam (C) 
Verena Rodin (M) 
Michael Sandberg (L)  
 
 

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

 

Ej tjg ersättare 

 
 
Britt Lindgren (C)  
Cathrine Andersson (S) 
 

 
 
Therese Mancini (S) 
 

 

Övriga deltagare 

 
 
Lars Bennersten, förvaltningschef 
Lennart Petersson, sekreterare 
Staffan Karlander, kultur & fritid §§ 74-76 
Susanne Grundhall, ekonomi §§ 82-83 
 

 

 

Justerare 

 
Ewa Ryberg (V) 

Justering Kommunhuset, kansliet, tisdagen den 25 oktober, kl. 10.00 

    

 Lennart Petersson   
Ordförande    

 
 

 Mikael Sternemar (L)   
Justerare    

 Ewa Ryberg (V)   
 

 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens protokoll 2016-10-25 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-10-25—2016-11-16. 
Under anslagstiden kan beslutsärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Siv Bennis  
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UN § 70   UN 2016/83 

 
 
Sammanträdestider 2017 för Utbildningsnämnden 

Sammanfattning   

Kansliavdelningen har tagit fram förslag på sammanträdestider för 2017. Enligt gällande 
reglementen ska nämndernas sammanträden samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Förslaget är anpassat efter den ekonomiska tidplanen och för att minska 
handläggningstiden.   

Beslutsunderlag  
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2016-08-31 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-09-08 § 45 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden fastställer sammanträdestider för år 2017 enligt följande;  
9/2, 9/3, 6/4, 11/5, (27-28/9 SKA), 26/10, 23/11.  
 
samt för utbildningsnämndens arbetsutskott; 
26/1, 23/2, 23/3, 27/4, 1/6, 24/8, 12/10, 9/11, 7/12. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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UN § 71   UN 2016/66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Anvisningar för internkontroll 2016 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2011-06-16 antagit Reglemente för internkontroll. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I 
ansvaret ingår att upprätta en intern kontrollorganisation inom kommunen samt att utveckla denna 
utifrån kommunens kontrollbehov. Kommunstyrelsen ska tillse att förvaltningsövergripande regler 
och anvisningar upprättas. 
 
Enligt reglementet ska varje nämnd årligen anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. 
 
Internkontrollplan ska minst innehålla: 
 

• Genomförd riskbedömning (riskanalys) 
• Rutiner och kontrollmoment som ska följas upp 
• Omfattningen på uppföljningen (frekvens) 
• Ansvarig för uppföljningen 
• När uppföljningen skall rapporteras till nämnden 

 
Varje år anvisar kommunstyrelsen områden som samtliga nämnder skall ha med i sin 
internkontrollplan.  
Anvisade områden för 2016 års internkontroll är lönekostnader och förbindelse för First Card och 
ICA inköpskort. 
 
Internkontroll skall inte enbart avse sådana regler och moment som innebär en ekonomisk risk. Det 
är viktigt att nämndernas internkontrollplaner även innefattar verksamhetsinriktade kontroller. 
 
Förvaltningen har genomfört en riskbedömning och föreslår utöver de områden som framgår av 
anvisningarna för året en granskning av korrelationen mellan resultat på nationella prov och betyg i 
årskurs 6 under läsåret 2015/2016 

Beslutsunderlag 
Anvisningar för intern kontroll 2016 
Internkontrollplan 2016 för utbildningsnämndens verksamhet 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-06-07 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll § 49 2016-09-08 
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Forts. § 71 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2016 och utföra internkontroll inom 
följande områden 

• förbindelse för First Card och ICA inköpskort 
• lönekostnader 
• granskning av korrelationen mellan resultat på nationella prov och betyg i årskurs 6 under 

läsåret 2015/2016 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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UN § 72   UN 2016/79 

 

Nytillsättning av förstelärare 2016 Karriärtjänster  
Uppdragsbeskrivning Huvudmannaskap 

Sammanfattning 

En ny projektperiod för förstelärare ska tas fram för perioden 2017-2020. 

 

Beslutsunderlag 
Skolutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-09-01 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-09-08 § 50 
 

Yrkande 
Mikael Sternemar (L) Yrkar på att en skriftlig utvärdering och avrapportering av uppdraget skall 
ske till UN årligen. En utvärdering av respektive förstelärares uppdrag skall ske på individuell nivå 
senast 31/12-2019 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition nämnden antar Mikael Sternemar (L) yrkanden. 

Utbildningsnämnden beslut 

Utbildningsnämndens beslutar tas med att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram en 
projektbeskrivning och inriktning för förstelärarna för kommande 3-årsperiod. 
 
Utbildningsnämndens beslutar att en skriftlig utvärdering och avrapportering av uppdraget skall ske 
till UN årligen. En utvärdering av respektive förstelärares uppdrag skall ske på individuell nivå 
senast 31/12-2019 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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UN § 73   UN 2016/99 

 
Övergripande kommunal personalförsörjningsstrategi 

Sammanfattning  

Det är stora svårigheter att rekrytera behörig personal till Utbildningsförvaltningen. Bibliotekarie, 
lärare, förskollärare och fritidspedagog är bristyrken och stor konkurrens om kommuner emellan. 
Andra förvaltningar har liknande problem. 
För att möta dessa svårigheter ser utbildningsförvaltningen det som en förutsättning för framtida 
bemanning att Sotenäs kommun tar fram en gemensam rekryteringsstrategi.  
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-09-29  
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-07 § 57 
 

Yrkande 
Bifall från Mikael Sternemar (L) och Verena Rodin (M) 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge personalutskottet i uppdrag att ta fram en 
övergripande personalförsörjningsstrategi samt att revidera nuvarande lönerevisionsmodell. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-10-20, §§ 70-83 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
8(19) 

 
 

UN § 74   UN 2016/63 

 
Kulturskola i Sotenäs kommun 

Sammanfattning 

I dag erbjuder musikskolan i Sotenäs kommun förutom musik flera andra konstarter såsom bild, 
dans och drama. Det finns också möjlighet att erbjuda media. 
Syftet har varit att ge barn och unga bredare möjligheter till kulturutövande. 
 

Beslutsunderlag 
Musikledarens tjänsteutlåtande 2016-09-29 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-07 § 56 
 

Yrkande 
Gunnar Selstam (C) yrkar att verksamheten skall ske inom befintlig ram för musikskolan. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att musikskolan i Sotenäs kommun övergår till att vara en kulturskola 
i syfte till att ge barn och ungdomar möjlighet till ett brett kulturutövande. 
Verksamheten skall ske inom befintlig ram för musikskolan. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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UN § 75   UN 2016/27 

 

Ansökan om reducerad lokalhyra, Sotenäs Gym & Motion 
 

Sammanfattning 

Sotenäs Gym & Motion bedriver en bred motionsverksamhet för alla åldrar, gammal som ung.  
Klubben har 435 aktiva medlemmar och medlemmarnas åldersfördelning är 16-25 (140 st), 25-65 
(220 st), 65-100 (75 st). 
 
Föreningen tog över fiskhallens lokaler för 33 år sedan då det var det lutande golv och gjutna 
bassänger, oisolerat och stora skjutportar. Uppgörelsen med kommunen var att föreningen gjorde 
ombyggnationen själva mot en reducerad hyreskostnad. Föreningen menar att detta aldrig 
verkställts, hyran är inte reducerad. Idag betalar föreningen 300 tkr i hyra per år och får 
föreningsbidrag med 60 tkr. 
 
Kommunen har nu föreslagit ett nytt hyresförslag och föreningen ansöker om reducerad hyra. 
 

Ajournering 

Ajournering begärs. 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) att ett ökat föreningsbidrag ska prövas när dom nya bidragsnormerna för 
föreningar har tagits fram. 
 
Annika Erlandsson (S), Kenth Östergren (S) och Ewa Ryberg (V) 
Sotenäs gym och motion, ansöker om reducering av hyra då de har ett muntligt avtal om detta som 
Sotenäs kommun brutit. Då detta kommit till nämndens kännedom anser S och V att de ska 
kompenseras för denna merkostnad för att säkerställa jämlikheten gällande alla aktiva föreningars 
bidrag från kommunen. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) förslag mot utbildningsnämndens 
arbetsutskott förslag och finner att nämnden avslår utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag.  
Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemar (L) mot Annika Erlandssons (S) med fleras 
yrkande och finner att utbildningsnämnden antar Mikael Sternemars förslag. 
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Utbildningsnämndens beslut 

Att ett ökat föreningsbidrag ska prövas när dom nya bidragsnormerna för föreningar har tagits fram. 
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att till nästa UN i 1/12 -16 att ta fram normerna för förenings 
bidrag. 
 
Reservation  
 
Annika Erlandsson (S), Kenth Östergren (S) och Ewa Ryberg (V) 
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UN § 76 

 
Kultur & fritidsfrågor 
Kultur och Fritid 
Information från Staffan Karlander  
 

Yrkande 

Ewa Ryberg (V) vill se hur mycket Sotenäs kommun satsar på kultur. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen och ger 
Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram hur mycket Sotenäs kommun satsar på kultur. 
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 UN § 77                    UN 2016/101 

 

Oktoberdagarna 2017 Sotenäs Kommun 
Sotenäs kommun står som värd för oktoberdagarna med V8-kommunerna 2017. 
 
V8 innebär samverkan mellan de åtta kommunerna Strömstad, Dals-Ed, Tanum, Färgelanda, 
Munkedal, Sotenäs, Lysekil och Orust inom Barn- och utbildningsområdet. Kompetensutveckling, 
jämförelser och utvecklingsarbete är några av de delar man samverkar kring.  
 
 

Beslutsunderlag 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-07 § 59 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att planera oktoberdagarna 2017 samt att 
återkomma kontinuerligt med återrapportering. 
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UN § 78    Pärm 

 

Anmälan om delegationsbeslut   
     Nr  
      
Kungshamn/Åsen grundskola/fritids, rektor  1, 24   
Sotenässkolan, rektor   2-9   
Hunnebostrands skola, rektor   10-21 
Bovallstrands skola, rektor   22-23  

 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av delegationsbesluten. 
 
 

Skickas till 

Pärm (UN Delegationsbeslut 2016) 
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UN § 79    
 

Stående punkter - information/meddelanden/kurser 
Mikael Sternemar (L) informerar om,  
inbjudan från lärarförbundet den 16/12 - 2016 i kommunhuset. 
 
Lars Bennersten: informerar om, 
Skolinspektionens dag 21/11-2016 
Utbildningsnämndensarbetsutskott + tjänstemän åker på skolinspektionens dag 21/11-2016 
Förvaltningschefen återkommer med information om SKA. 
Frisk & sjukfrånvaro vid senaste uppföljning 44,7%  -   5.7% 
 
Övrigt 
Michael Sandberg (L) informerar om 
ett besök på Åsenskolan, och undrar vad som gäller när politiker är på besök och äter i matsal? 

Meddelanden 

Övriga meddelanden i pärm.  (UN Meddelanden 2016) 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 80   UN 2016/84 

 
Upphandling av skolskjuts 

Sammanfattning 

Nuvarande skolskjutsavtal sträcker sig över läsåret 2017/2018. En ny upphandling bör påbörjas 
under hösten 2016 för att vara klar för tilldelning sommaren 2017, ett år före nuvarande avtals 
utgång.  
 
Sotenäs kommun har avslutat upphandlingssamarbetet med Västtrafik för att göra upphandlingen i 
egen regi. 

Ekonomi  
Förstudien påvisar en väsentlig besparingspotential. 
Det blir en konsultkostnad som utifrån nuvarande beräkningar kan täckas med första årets besparing 
på skolskjutstrafiken. 
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-09-01 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-09-08 § 47 
 

Yrkande 
Mikael Sternemar (L) 
Kostnaden för upphandlingen skall på sikt finansieras inom egen ram. 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att upphandla konsultstöd inför kommande 
skolskjutsupphandling med tidplan att tilldelning ska ske i juni 2017, med trafikstart i augusti 2018. 
 
Utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige att få ta i anspråk eget kapital för upphandling 
av skolskjutstrafik, 500 tkr 
 
Kostnaden för upphandlingen skall på sikt finansieras inom egen ram. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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UN § 81   UN 2014/83 

 

Revidering av skolskjutsreglementet 

Sammanfattning 

Inför kommande skolskjutsupphandling bör skolskjutsreglementet revideras och förtydligas i vissa 
delar bland annat avstånd, res- och väntetider. 
 
Nuvarande skolskjutsreglementet har gällt sedan 2014 och bör upp till revidering. 
En genomförd förstudie av skolskjutstrafik visar på delar som bör ändras, delar som bör tillföras 
och delar som bör förtydligas. 
 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-09-01 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-09-08 § 48 
Nuvarande skolskjutsreglemente 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att revidera skolskjutsreglementet avseende 
avstånd, res- och väntetider och göra en allmän översyn. 
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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UN § 82   UN 2016/9 

 
Budgetuppföljning jan-sept. 2016 
Susanne Grundhall informerar om att budgetuppföljningen för perioden januari-september 2016.  
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av budgetuppföljning samt ger förvaltningschefen i uppdrag att 
upprätthålla en budget i balans, och återkomma med vidtagna åtgärder. 
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UN § 83       

 
Internbudget 2017  

Sammanfattning 

Inför budget 2017 har utbildningsnämnden fått i uppdrag att genomföra sina åtaganden utifrån ett 
ramtillskott på 2,5 miljoner SEK. 

Bakgrund  

I det årliga arbetet med budget för utbildningsnämnden skall en internbudget för nästkommande år 
färdigställas under oktober månad utifrån de budgetramar som kommunfullmäktige antagit under 
våren. 

Beskrivning av ärendet 

Internbudgeten visar den fördelning och prioritering utbildningsnämnden gör utifrån givna ramar. 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

Ärendet följer budgetarbetets årsplan 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Budgeten är balanserad gent emot den tilldelade ramen och bevakas i varje månadsuppföljning. 

Regelverk  
Den största delen av nämndens ansvarsområden är lagstadgad verksamhet. 

Medborgarperspektiv  
Hela nämndens verksamhet har en direkt påverkan på kommunmedlemmarna 

Analys  

Det händer mycket runt utbildningsnämndens verksamhetsområden.  
Från nationell nivå satsar man på olika delar av verksamheten samtidigt som man kontrollerar att 
det på lokal nivå inte växlas nationella satsningar mot kommunala. Detta medför att förändringar 
kan medföra att möjligheten till statsbidrag uteblir. 

Slutsats  

Internbudgeten är lagd utifrån kommunfullmäktiges givna ramar. Hänsyn är tagen till att möta 
nationella satsningar, nya prioriteringar samt Skolinspektionens tidigare påpekanden inför nästa 
inspektion av kommunens verksamhet hösten 2017. 
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Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till utbildningsnämndens arbetsutskott för att göra  
ett nytt förslag till internbudget, efter att det blivit en ramtillskottsförändring från 2,5 miljoner SEK 
till 0,7 miljoner SEK. En risk och konsekvensanalys skall bifogas det nya förslaget till internbudget.  
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