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 Plats och tid Kommunhuset, Kungshamn den 8 september 2016, kl 08.30-11.40  

  

Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande 

Jeanette Loy (M) 

Annica Erlandsson (S) 

 

 

 

 

 

Ej tjg ersättare  

 

 

 

 

Övriga deltagare 

 

 

Lars Bennersten, förvaltningschef 

Anna-Lena Höglund, sekreterare 

Eva-Lott Grafman, rektor/utvecklare §§ 50-51 

Staffan Karlander, kultur- och fritidsans. § 52 

 

 

 

Justerare 

 

Annica Erlandsson (S) 

Justering Kommunhuset, kansliavdelningen den 8 september kl 15.00 

 

Sekreterare 

   

 Anna-Lena Höglund   

Ordförande    

 

 

 Mikael Sternemar (L)   

Justerare    

 Annica Erlandsson (S)   

 

 

Anslagsbevis 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-09-08  är justerat. 

Protokollet är anslaget under tiden 2016-09-08 – 2016-09-30 

Under anslagstiden kan beslutsärenden överklagas enligt Kommunallagen. 

Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   

 Siv Bennis  
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UNAU § 45  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 förslag 

Utbildningsnämnden fastställer sammanträdestider för år 2017 enligt följande;  

9/2, 9/3, 6/4, 11/5, 27-28/9, 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 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 46  UN 2016/51 

Förstudie av skolskjuts 

Sammanfattning 

Optiplan är ett konsultföretag som specialiserat sig på skolskjutsorganisationer. Företaget har 

genomfört en förstudie av skolskjutsar i Sotenäs kommun på uppdrag av utbildningsnämnden. 

Förstudien genomfördes för att få en bild av nuvarande organisation samt för att belysa vad som 

behöver ingå i en upphandling. 

 

Sotenäs kommun står inför att upphandla skolskjuts inför höstterminen 2018 då nuvarande avtal 

löper ut.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-09-01  
Förstudie Optiplan 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen. 
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UNAU § 47  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 konsult kostnad som utifrån nuvarande beräkningar kan täckas med första årets 

besparing på skolskjutstrafiken. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2016-09-01 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

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. 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 48  UN 2014/84 

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 

Nuvarande skolskjutsreglemente 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att revidera skolskjutsreglementet avseende 

avstånd, res- och väntetider och göra en allmän översyn. 

 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 49  UN 2016/66 

Internkontrollplan 2016 för Utbildningsnämnden 

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 
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Forts. UNAU § 49 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

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 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 50  UN 2016/79 

Huvudmannaskap för förstelärare 

Sammanfattning 

Förtydligande angående huvudmannaskapet vad gäller förstelärare behövs då det uppstår oklarheter 

med vem som kan/ska styra förstelärarnas anställning och uppdrag.  

 

Rektor som överordnad chef anställer på delegation av kommunstyrelsen.  

Utbildningsförvaltningen har att följa programförklaringen och sprida tjänsterna över olika 

ämnesområden. 

Bakgrund  

Syftet med statsbidraget för att inrätta förstelärare är att stimulera skolhuvudmän att inrätta 

karriärsteg för särskilt yrkesskickliga lärare (SFS nr: 2013:70)  

I Skolverkets tolkning står att det är "huvudman som ansvarar för rekrytering och tillsättning av 

karriärtjänster". 

I Sotenäs kommun är kommunstyrelsen anställningsmyndighet för samtliga förvaltningar och 

samtliga anställda i förvaltningarna är anställda av kommunstyrelsen. Beslut i personalfrågor är 

delegerade av kommunstyrelsen, inte facknämnd, till förvaltningschefen för eventuell 

vidaredelegation eller direkt till beslutande chef. 

I delegationsordningen för Utbildningsnämnden (rev 2015-05-28) står under: 

1.1 Anställning: 

Följande delegation ges från KS 

1.1.1: 

Organisationsförändringar av smärre karaktär inom en förvaltning inom ekonomisk ram är delegerat 

till förvaltningschef 

1.1.5: 

Anställning av övriga, inklusive lönenivå, inom fastställd organisation är delegerat till överordnad 

chef i samråd med personalsekreterare 

1.1.6: 

Träffa överenskommelse om lön med enskild arbetstagare är delegerat till överordnad chef i samråd 

med personalsekreterare 

Beslutsunderlag 

Skolutvecklarens tjänsteutlåtande 2016-09-01 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott noterar att Kommunstyrelsen har delegerat åt förvaltningen 

enligt delegationsordningen under rubrik 1.1 Anställning, att anställning inklusive lönenivå, inom 

fastställd organisation är delegerat till överordnad chef i samråd med personalsekreterare och att 

detta gäller även förstelärare. 
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UNAU § 51  UN 2016/79 

Ny projektperiod 2017-2020 för förstelärare  

Sammanfattning 

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

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämndens beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram en projektbeskrivning 

och inriktning för förstelärarna för kommande 3-årsperiod. 

 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 52  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. 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L) föreslår att ett ökat föreningsbidrag ska prövas i budget 2017. 

Jeanette Loy (M) föreslår att vi avvaktar till de nya bidragsnormerna tagits fram innan beslut tas i 

frågan. 

 

Annica Erlandsson (S) avstår från att ta ställning i frågan. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag mot Jeanette Loys (M) förslag 

och finner att utbildningsnämndens arbetsutskott Mikael Sternemars (L) förslag.  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden beslutar att pröva ett ökat föreringsbidrag i budget 2017. 

 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
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UNAU § 53   UN 2014/44 

Lärarassistenter 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) tar upp frågan om inrättande av lärarassistenttjänster, då lärare får använda 

mycket tid till administration och föreslår att möjligheten att införa lärarassistenter utreds. 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningschefen att utreda möjligheten att införa 

lärarassistenttjänster. 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UNAU § 54   UN 2016/86 

Utredning av framtida dagbarnvårdare 

Sammanfattning 

Mikael Sternemar (L) tar upp frågan om framtida dagbarnvårdar-verksamhet. 

 

Förvaltningen informerar om att det idag finns två dagbarnvårdare. En utredning bör göras för att se 

hur denna verksamhet ska formeras i framtiden. 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningschefen att utreda framtida verksamhet 

inom dagbarnvårdare. 

 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UNAU § 55  

Information, meddelanden och kurser  

Nyanlända 

Inga nyanlända aktuella. 

 

Kultur och Fritid 

Flera olika stora kulturprojekt pågår samtidigt, Granitprojektet, Udden, Smögen Art Light Festival 

osv. Kommunen skulle behöva en kultursamordnare/besöksnäringsutvecklare som styr dessa. 

 

Frisk/sjukfrånvaro 

Ingen ny rapport sen nämnden möte. 

 

Förvaltningschefens info 

Oktoberdagarna hålls på Bohusgården 6-7 okt, förvaltningschefen anmäler nämndens ledamöter. 

Ny vik. nämndsekreterare börjar 3 oktober Lennart Petersson. 

 

Kurser 

Skolinspektionen inbjuder till ”Skolinspektionens dag” den 21/11 i Göteborg, kostnad 700 kr/dag 

inkl. fika och lunch. Ordföranden beslutar att arbetsutskottet och ytterligare en person ska medverka 

på Skolinspektionens dag” den 21/11.  

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen och noterar att ordföranden beslutat att 

arbetsutskottet och ytterligare en person ska medverka på Skolinspektionens dag” den 21/11. 


