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Plats och tid

Kommunhuset, Lokal Hållö, Kungshamn, fredagen den 16 februari 2018 kl 08:30-12:00.
Mötet ajourneras 10:45-11:10.

Beslutande

Mikael Sternemar (L), ordförande
Ragnhild Selstam (M)
Verena Rodin (M)
Gunnar Selstam (C)

Närvarande
ersättare

Michael Sandberg (L)
Therese Mancini (S)
Bengt Sandberg (MP)
Britt Lindgren (C)

Insynsplats

-

Övriga deltagare

Lena Hallgren, tillförordnad förvaltningschef §§
1–13
Susanne Grundhall, ekonom §§ 2–3
Tommy Pettersson, Rektor Sotenäs
gymnasieskola Vuxenutbildning § 4
Madelein Arnoldsson, sekreterare §§ 9–12
Dick Cardevik, Integrationslots, § 13
Carl Forsberg, Kultursekreterare, § 13

Justerare

Kent Östergren (S)

Justering

Kommunhuset, kansliet, måndagen den 19 februari 08:00

Sekreterare

Madelein Arnoldsson
Ordförande

Justerare

Anslagsbevis

Utbildningsnämnden protokoll 2018-02-16 justerat.
Protokollet är anslaget under tiden 2018-02-19 – 2018-03-13.
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen.
Protokollet förvaras på kommunkansliet.

Madelein Arnoldsson

Annica Erlandsson (S)
Ewa Ryberg (V)
Kent Östergren (S)
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UN § 1

Fastställande av dagordning
Sammanfattning

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 3(18)
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UN § 2

2017/000066

Budget 2018
Sammanfattning

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. Internbudgeten visar den fördelning och prioritering Utbildningsnämnden gör utifrån givna
ramar. Arbetet har förskjutits och internbudgeten skall vara färdigställd den 16 februari.
Inför budget 2018 har Utbildningsnämnden fått i uppdrag att genomföra sina åtaganden utifrån ett
ramtillskott på 400 Tkr. Internbudgeten är lagd utifrån Kommunfullmäktiges givna ramar. Hänsyn
är tagen till att möta nationella satsningar och nya prioriteringar. Rektorerna och Förskolechefen för
skolorna i Sotenäs kommun har tagit fram konsekvensbeskrivningar av förslaget till internbudget.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-01-25 §2
Tjänsteutlåtande internbudget, 2018-01-15
Utbildningsnämndens förslag till internbudget 2018, 2017-11-22
Internbudget 2018 UN från ekonomiavdelningen, 2018-01-24
Internbudget 2018, gymnasieverksamhet från ekonomiavdelningen, 2018-01-25
Personalbilaga 2018, 2017-11-28
Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2017-12-07 §109
Rektorernas konsekvensbeskrivningar av budget
Barn och elevantal, 2017-01-02

Ajournering

Sammanträdet ajourneras i 25 minuter.
Yrkande

Annica Erlandsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag som innebär att en heltidstjänst som
Studie- och yrkesvägledare överförs till centrala elevhälsan.
Kent Östergren (S) yrkar på återremiss av förvaltningens förslag till internbudget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller om ärendet skall återremitteras
enligt Kent Östergrens (S) förslag och finner att Utbildningsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag.
Votering

Votering begärs.
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2018-02-16, §§ 1–13

Forts. UN § 2

Ordföranden fastställer följande voteringsproposition;
Den som bifaller att ärendet skall avgöras idag röstar JA, den som vill att ärendet skall återremitteras
röstar NEJ.
Voteringen utfaller med 6 JA-röster mot 1 NEJ-röster och därmed har Utbildningsnämnden beslutat att
ärendet skall avgöras idag. Se Voteringsbilaga.
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden antar förslaget till 2018 års internbudget med tillägget att en heltidstjänst som
Studie- och yrkesvägledare överförs till centrala elevhälsan.
Protokollsanteckning

Annica Erlandsson (S) och Ewa Ryberg (V) önskar lägga till protokollet att då underlagen är väldigt
motsägelsefulla i sin bedömning är årets internbudget mycket svår att ta ställning till som
förtroendevald. Är det en ok tilldelning eller inte? Förvaltningen kontra rektorerna har olika bilder
av verkligheten och därmed är det stora svårigheter bedöma vad som är rätt eller rimligt.
Med detta vill vi ännu en gång påminna om det vi även påtalade i KF, att det nu är en mycket svag
budgetram samt internbudget.
Vi är kraftigt oroliga för att budgeten ej kommer vara i balans vid nästa bokslut.
Men vår svaga bedömning är att vi ställer oss bakom förvaltningens förslag till beslut.

Skickas till

Ekonomiavdelningen
Förvaltningschefen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. UN § 2 Voteringsbilaga

Namn, ledamöter

Parti

Ja

Verena Rodin
Ragnhild Selstam
Gunnar Selstam
Annica Erlandsson
Kent Östergren
Ewa Ryberg

M
M
C
S
S
V

X
X
X
X

Mikael Sternemar, ordförande

L

X

Summa (7)

Nej

Avstår

X
X

6

1

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 3

2018/000003

Information om bokslut 2017
Sammanfattning

Ekonomen informerar om bokslutsarbetet.
Beslutsunderlag

•
•

Rapport bokslut Utbildningsnämnden, 2018-02-08
Bokslut från ekonomiavdelningen. 2018-02-08

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden tar emot information om preliminärt bokslut och beslutar att bokslut för
Utbildningsnämnden fastställs på nästkommande sammanträde 2018-03-22.
Skickas till

Ekonomiavdelningen
Förvaltningschefen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 4

2017/000138

Introduktionsprogram i Sotenäs kommun
Sammanfattning

KC-gymnasiet i Kungshamn anordnar i dagsläget introduktionsprogrammet Språkintroduktion
(SPRINT) för ett 30-tal nyanlända ungdomar mellan 16–19 år.
Till följd av ett förväntat minskat elevantal på SPRINT i kombination med ett ökat antal skolavhopp
från elever som går på andra introduktionsprogram (IM) på annan ort föreslås en uppstart av fler
IM-program i Sotenäs kommun med start hösten 18.
En uppstart av fler IM-program möjliggör att vi kan arbeta proaktivt för att förebygga skolavhopp,
utanförskap och arbetslöshet genom att kunna fånga upp ungdomarna i ett tidigt skede. Detta
förutsätter god lokal samverkan. Att kunna erbjuda en individanpassad studieväg utifrån varje
individs behov, förutsättningar och önskemål i hemkommunen kan ge fler elever bättre
förutsättningar att nå målen med introduktionsprogrammen. Målgruppen för
introduktionsprogrammen är elever mellan 16–19 år som fullgjort sin skolplikt, men som saknar
behörighet till de nationella programmen. Elevernas hemkommun är enligt lag skyldig att erbjuda
introduktionsprogram.
Beslutsunderlag

•
•

Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-01-25 §4
Tjänsteutlåtande 2017-12-18

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden uppdrar åt Förvaltningschef Per Svensson att utarbeta en plan för uppstart av
fler introduktionsprogram i Sotenäs kommun med start hösten 2018. Introduktionsprogrammen ska
finansieras inom befintliga ramar för KC-gymnasiet. Planen ska innehålla en ekonomisk kalkyl.
Skickas till

Förvaltningschefen
Rektor Sotenäs gymnasieskola Vuxenutbildning
Ekonomiavdelningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 5

2017/000135

Politisk dag för Sotenäs högstadieelever 2018
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har remitterat ett förslag från Förnyelseberedningen till Utbildningsnämnden för
yttrande. Förslaget handlar om att anordna en Politik i kubik-dag för alla Sotenäs högstadieelever,
någon gång under våren, innan valet 2018.
Förnyelseberedningen anser att det är viktigt att kommunen anordnar en politisk dag för Sotenäs
högstadieelever under våren 2018 och menar att frågan om att bjuda in politiska partier till skolan
och till undervisningen blir särskilt aktuell inför allmänna val. I läroplanerna framgår att skolan har
i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom
förbereda dem för att leva, arbeta och verka i samhället. Ett sätt att ge dem kunskap om det politiska
systemet och dess förutsättningar är att låta förtroendevalda och andra partiföreträdare komma och
berätta om sina tankar och erfarenheter.
Intentionerna i förslaget är viktiga. Grundskoleverksamheten styrs av skollagen som visar på att det
är Rektor som beslutar hur information från politiska partier sker. Utifrån gällande ny skollag har
Rektor på Sotenässkolan tagit beslut om vilka partier som får besöka skolan samt att syftet är
undervisning, inte att tillhandahålla en marknadsplats för "reklam". Rektor och personal på
Sotenässkolan ställer sig positiva till idén om det sker på ett sätt som passar eleverna, skolan och
undervisningen. Hjälp av lokala företrädare för att belysa politiken tas tacksamt emot.
Sotenässkolan kommer att genomföra ett skolval i anslutning till valet.
Utbildningsnämnden har bett Rektor på Sotenässkolan att ta fram ett förslag på hur en politisk dag
skulle kunna se ut.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utdrag protokoll Utbildningsnämnden arbetsutskott, 2018-01-25 §3
Förvaltningschef Lars Bennerstens tjänsteutlåtande, 2018-01-10
Skrivelse från Rektor för Sotenässkolan, 2017-11-30
Beslut av Rektor om politiska partiers tillstånd att deltaga i skolarrangemang på
Sotenässkolan, 2017-10-25
Utdrag från skollagen om politisk information
Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2017-12-07, § 111
Utdrag protokoll Kommunstyrelsen, 2017-11-22 §228
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2017-11-15
Skrivelse Förnyelseberedningen Politik i kubik

Yrkande

Eva Ryberg (V) yrkar att rektor på Sotenässkolan informerar de politiska partierna om tidsplan för
genomförandet av en politisk dag.

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Forts. § 5
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Eva Rybergs (V) förslag och finner att Utbildningsnämnden
antar detta.
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till intentionerna i Förnyelseberedningens skrivelse. Rektor
för Sotenässkolan ansvarar för genomförandet av en politisk dag enligt eget förslag.
Utbildningsnämnden beslutar att Rektor för Sotenässkolan ska återkomma till de politiska partierna
med tidsplan för genomförandet av en politisk dag.
Skickas till

Kommunstyrelsen
Förnyelseberedningen
Rektor Sotenässkolan

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
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UN § 6

2017/000059

Plan mot kränkande behandling
Sammanfattning

Förvaltningschef Lars Bennersten har fått i uppdrag att redovisa hur skolorna i Sotenäs kommun
arbetat med kränkande behandling.
Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever
mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Från den 1 januari 2009
finns bestämmelser om detta dels i 6 kap. skollagen, dels i delar av diskrimineringslagen
som rör utbildningsområdet. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska
upprätta en likabehandlingsplan medan det i skollagen framgår att verksamheten ska
upprätta en årlig plan mot kränkande behandling.
Alla skolor och förskolor skall årligen upprätta en plan mot kränkande behandling som
ligger till grund för hur arbetet mot kränkande behandling skall genomföras.
Denna plan bygger på analys av planen för tidigare år. Sotenäs kommuns skolors årliga plan mot
kränkande behandling publiceras på Sotenäs kommuns hemsida.
Beslutsunderlag

•
•
•

Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-01-25 §5
Förvaltningschef Lars Bennerstens tjänsteutlåtande, 2018-01-16
Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2017-12-07, §107

Yrkande

Mikael Sternemar (L) yrkar att ärendet återremitteras till Utbildningsförvaltningen för att ta fram en
gemensam utformning av skolornas Årliga plan mot kränkande behandling. Ärendet behandlas på
sammanträdet med Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-08. Planerna ska bifogas som
underlag i kallelsen.
Propositionsordning

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

Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Utbildningsförvaltningen för att ta fram
en gemensam utformning av skolornas Årliga plan mot kränkande behandling. Ärendet behandlas
på sammanträdet med Utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-03-08. Planerna ska bifogas som
underlag i kallelsen.
Skickas till

Förvaltningschefen
Nämndsekreteraren
Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 7

2017/000096

Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete
Sammanfattning

Utbildningsnämndens arbetsutskott önskar ett förtydligande av måluppfyllelsen i förskolans rapport
över det systematiska kvalitetsarbetet. Rapporten har bearbetats och presenteras för arbetsutskottet.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-01-25 §6
Förvaltningschef Per Svenssons tjänsteutlåtande, 2018-01-09
Reviderad rapport över systematiskt kvalitetsarbetet för förskolan, 2018-01-04
Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2017-10-12 §85

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden tar del av SKA-rapporten med förtydligad måluppfyllelse och använder den
som underlag i det fortsatta arbetet.
Skickas till

Förvaltningschefen
Förskolechefen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida:
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UN § 8

2017/000070

Förbättringsarbete utifrån granskning
Sammanfattning

En granskning har genomförts av EY på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna.
Syftet har varit att bedöma om utbildningsnämnden säkerställt ett ändamålsenligt arbete
med åtgärder och insatser för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapskraven i grundskolan. I
granskningen identifieras förbättringsområden och rekommendationer lämnas. Revisionen önskar få
svar på vilka åtgärder som Utbildningsnämnden kommer att vidta utifrån rekommendationerna
senast den 28e maj 2018. Den 11e juni 2018 kommer en dialog kring nämndens planerade åtgärder
hållas mellan Utbildningsnämndens presidium och revisionen.
Beslutsunderlag

•
•
•

Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-01-25 §7
Förvaltningschef Lars Bennerstens tjänsteutlåtande, 2018-01-10
Revisionsrapport EY, november 2017

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden ger Förvaltningschef Per Svensson i uppdrag att använda identifierade
förbättringsområden som prioriterade utvecklingsområden under våren 2018. Senast 28/5 ska en
rapport delges revisionen om vilka åtgärder som vidtagits och planerats. Den 3/5 ska rapporten
delges Utbildningsnämndens arbetsutskott. Den 11/6 klockan 13:00 förs en dialog kring rapporten
med revisionen.
Skickas till

Förvaltningschefen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 9

2018/000005

Internkontroll 2017 - Redovisning av diarieförda ärenden och
handlingar
Sammanfattning

Utbildningsnämnden har beslutat att en kontroll av diarieförda handlingar i verksamheten ska
genomföras som en del av internkontrollplanen 2017. Hanteringen ska jämföras med Riktlinjer för
dokumenthantering i Sotenäs kommun, fastställda av Kommunstyrelsen 2009-12-02.
Kontrollen visar på det stora hela en god hantering av ärenden och handlingar. Det finns ändå saker
som kan förbättras för att förvaltningen på bästa sätt kan leva upp till offentlighetsprincipen och
återsökandet av allmänna handlingar vara enkel. En åtgärd för att få bättre kontroll över att
handlingar ordnas, registreras och diarieförs är en uppdaterad dokumenthanteringsplan sekreterare
och handläggare kan förhålla sig till. Ett arbete med att uppdatera dokumenthanteringsplanen har
påbörjats.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Utdrag protokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-01-25 §8
Rapport – Kontroll av ärenden och handlingar i förhållande till riktlinjer, 2018-01-17
Riktlinjer för dokumenthantering i Sotenäs kommun
Utdrag ut bevara eller gallra
Utdrag från diariehanteringssystemet ciceron

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna intern kontroll av diarieförda ärenden och handlingar.
Utbildningsnämnden uppdrar åt handläggare inom Utbildningsförvaltningen att två gånger årligen
gå igenom sina öppna ärenden i ärendehanteringssystemet Ciceron och meddela Nämndsekreteraren
vilka ärenden som kan avslutas.
Skickas till

Nämndsekreteraren
Handläggare inom Utbildningsförvaltningen

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 10

2017/000114

Ersättning för praktikanttjänstgöring/kontaktdagar
Sammanfattning

Utbildningsnämnden har ställt frågan om vilken ersättning som utgår i samband med
praktikanttjänstgöring/kontaktdagar. Tolkning av arvodesreglementet har remitterats till
Personalutskottet. Personalutskottet har hänvisat till att ersättning för praktikanttjänstgöring regleras
av § 12 i Arvodesreglementet och att den ersättning som där regleras är ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Tjänsteutlåtande, 2018-01-30
Utdrag protokoll Personalutskottet, 2018-01-23, §4
Utdrag protokoll Utbildningsnämnden, 2017-11-23, §9
Arvodesreglementet

Yrkande

Annika Erlandsson (S) yrkar på återremiss till personalutskottet för ytterligare utredning med
hänvisning till nedanstående i arvodesreglementet § 9.1; ”Till sammanträde räknas även
sammankomster avseende exempelvis information, inspektion eller studiebesök inom det
kommunala förvaltningsområdet under förutsättning att protokoll eller likvärdiga anteckningar
förs.” Detta var inte beaktat i tidigare utlåtande.
Om det förs anteckningar under praktikanttjänstgöring eller kontaktdagar, skulle det då utgå
ersättning?
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Annica Erlandsson (S) förslag och finner att
Utbildningsnämnden antar detta.
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet till Personalutskottet för ytterligare utredning
med hänvisning till nedan stående i arvodesreglementet § 9.1; ”Till sammanträde räknas även
sammankomster avseende exempelvis information, inspektion eller studiebesök inom det
kommunala förvaltningsområdet under förutsättning att protokoll eller likvärdiga anteckningar
förs.”
Utbildningsnämnden frågar Personalutskottet om annan ersättning utgår om anteckningar förs under
praktikanttjänstgöring.
Skickas till

Personalutskottet

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 11

2018/000006

Redovisning av anmälningsärenden
Sammanfattning

Anmälningsärenden redovisas för Utbildningsnämnden.

Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden tar del av anmälningsärenden
Skickas till

Nämndsekreteraren

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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UN § 12

2018/000007

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning

Delegationsbeslut redovisas för nämnden.
Utbildningsnämndens beslut

Utbildningsnämnden tar del av redovisade delegationsbeslut
Skickas till

Nämndsekreteraren

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:
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Information, meddelanden och kurser
Sammanfattning

a. Kultur och fritid
• Kultursekreteraren presenterar sig för Utbildningsnämnden och informerar om sitt arbete.
• Integrationslotsen presenterar sig för Utbildningsnämnden och informerar om sitt arbete.
b. Frågor och information från nämnden
• Tillsättning av förvaltningschef
• Pågående skolutredning
• Vinnaren av kulturpriset uppmärksammar nämnden på dennas pågående utställning i Lysekil
• Inbjudan till möte om naturfilm
• Stående punkter om Kultur och fritid, information från Kvalitetsutvecklaren och information om
frisknärvaro och sjuknärvaro ska finnas med på kallelsen.
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