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Plats och tid 

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl. 08.30 – 13.15  
 

  

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

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

 

Ej tjg ersättare 

 
 
Britt Lindgren (C)                       
Michael Sandberg (L) 
 
 

 
 
 

 

Övriga deltagare 

 
 
Lars Bennersten, förvaltningschef                                           
Lennart Petersson, sekreterare 
Staffan Karlander, kultur & fritid §§ 95–96 
Susanne Grundhall, ekonomi § 99 
Joakim Linder § 94 
Fanny Älgemon Joakim Davidsson 
 
 

 

 

Justerare 

 
Kent Östergren (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, onsdagen den 07 december, kl. 16.00 

    

 Lennart Petersson   
Ordförande    

 
 

 Mikael Sternemar (L)   
Justerare    

 Kent Östergren (S)   
 

 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens protokoll 2016-12-01 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2016-12-08—2016-12-29. 
Under anslagstiden kan beslutsärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Lennart Petersson  



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-12-01, §§ 84–101 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
2(24) 

 
 

Innehållsförteckning 

Fastställande av dagordning ................................................................................................................. 3 
Mål för utbildningsnämndens folkhälsoarbete 2016–2019 .................................................................. 4 
Godkännande av tillsynsrapport för förskolan Djur och Skur, ............................................................ 6 
Nordens Ark ......................................................................................................................................... 6 
Inrättande av en ny tjänstekategori, lärarassistent ............................................................................... 8 
Redovisning systematiskt kvalitetsarbete ............................................................................................ 9 
Redovisning av SKL:s öppna jämförelser med analys ...................................................................... 10 
Anmälan av delegationsbeslut ........................................................................................................... 11 
Revidering av Utbildningsnämndens delegationsordning ................................................................. 12 
Ärendebalans ...................................................................................................................................... 13 
Uppföljning av beslut SKA-rapport 2015 .......................................................................................... 14 
Besök av Unga idéambassadörer ....................................................................................................... 16 
Normer för föreningsbidrag ............................................................................................................... 17 
Kulturanslag i Sotenäs ....................................................................................................................... 18 
Stående punkter – information, meddelanden och kurser .................................................................. 19 
Utdelning av Kulturpris 2016 ............................................................................................................ 20 
Utdelning av Idrotts o fritidspris 2016 ............................................................................................... 21 
Budgetuppföljning ............................................................................................................................. 22 
Fastställande av internbudget för 2017 .............................................................................................. 23 

 

   



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-12-01, §§ 84–101 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
3(24) 

 
 

UN § 84 

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
Ärendepunkt 8 utgår, 
 

• Drogpolitiskt Handlingsprogram 
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UN § 85   UN 2016/60 

Mål för utbildningsnämndens folkhälsoarbete 2016–2019  
 
Sammanfattning 

En strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete är framtagen av Hälsorådet. Planen skall 
vara styrande, vägledande och en sammanhållande länk för det främjande och förebyggande 
arbetet för samtliga verksamheter i Sotenäs kommun och ska gälla för åren 2016–2019. Den 
strategiska planen tar sin huvudsakliga utgångspunkt i Folkhälsopolitisk policy vilken är antagen 
av kommunfullmäktige 2009 och som anger inriktning, värdegrund och förhållningssätt för det 
främjande och förebyggande arbetet. Kommunstyrelsen har beslutat att nämnderna ska ta fram 2 
egna mätbara mål för eget folkhälsoarbete och redovisa dessa för kommunstyrelsen senast under 
augusti månad. 
 

Utbildningsförvaltningens arbetsutskotts förslag till två prioriterade folkhälsomål för verksamheten: 
 

1. Tobaksfri skoltid 

Mål: Att Sotenäs kommun har en helt tobaksfri skoltid för våra elever år 2020 

2. Simkunnighet 
Mål: Att samtliga elever i åk 9 kan simma utifrån de krav som ställs i Lgr 11, att eleven kan 
simma 200 m. 
 

De prioriterade folkhälsomålen kommer att kunna följas genom verksamheternas systematiska 
kvalitetsarbete och redovisas för nämnden i den årliga rapporten för systematiskt kvalitetsarbete. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-19, § 83. 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-05-19, § 32. 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2016-05-25. 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-11-11 § 60 

Yrkande 

Verena Rodin (M) yrkar på att texten för våra elever tas bort och texten senast år 2020 läggs till i 
Tobaksfri skoltid. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på UNAU:s förslag mot Verena Rodins (M) förslag och finner att 
utbildningsnämnden antar detta. 
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Forts. UN § 85  UN 2016/60 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att anta folkhälsomål för perioden 2016–2019 

• Tobaksfri skoltid. Mål: Att Sotenäs kommun har en helt tobaksfri skoltid senast år 2020 
• Simkunnighet. Mål: Att samtliga elever i åk 9 kan simma utifrån de krav som ställs i Lgr 11, 

att eleven kan simma 200 m. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen för kännedom 
Förvaltningschefen 
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UN § 86   UN 2016/104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Godkännande av tillsynsrapport för förskolan Djur och Skur,  
Nordens Ark  

Sammanfattning 

Nordens Ark startade under hösten 2011 en fristående förskola för barn i åldrarna 1-5 år. 
Inriktningen är djur och natur och förskolan heter ”Djur och skur”.  
Nordens Ark följer de aktuella styrdokument som krävs för en sådan verksamhet samt följer de 
lagar och regler som gäller. Det är kommunernas ansvar att sköta tillsynen av fristående förskolor 
och fritidshem, alltså verksamheter som drivs i enskild regi.  
Tillsynen är nu genomförd och en tillsynsrapport är framarbetad.   

Beskrivning av ärendet 

Utbildningsförvaltningen i Sotenäs Kommun har genomfört tillsynen på Nordens arks förskola och 
har framarbetat en tillsynsrapport. När rapporten framställdes, så har förvaltningen utgått ifrån 
checklista/tillsynsprotokoll av förskola och pedagogisk omsorg. 
Se beslut i UN, protokoll 2012-05-24 § 31  

 

Styrdokument 
Nordens arks förskola är väl förtrogen med rådande styrdokument för förskoleverksamhet och 
följer de riktlinjer som ges i: 
 
 Skollagen (2010:800) 
 Läroplan för förskolan Lpfö 98 
 Skolverkets allmänna råd 
 Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och 

skolbarnsomsorg. 
 Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 
 Förordning om maxtaxa (SFS 2001:160)  
 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Personals skyldighet att anmäla till social myndighet om 

misstanke finns att barn far illa. 

Samt övriga tillämpliga lagar och regler. 
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Forts. UN § 86  UN 2016/104 

 

Slutsats 

Tillsynen på Nordens Arks förskola ”Djur och Skur” är genomförd och tillsynsrapporten är 
framarbetad. Tillsynsrapportens resultat tyder på att den bör godkännas av Utbildningsnämnden.  
 

Beslutsunderlag  

Förskolechefens tjänsteutlåtande  
Tillsynsrapport 2016-06-14 
Vision och mål för Förskolan Djur och skur, Nordens Ark 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-11-11 § 61 

Utbildningsnämnden beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna tillsynsrapporten gällande Nordens Arks fristående 
förskola ”Djur och skur”.  
 

Skickas till 

Förskolan Djur och skur på Nordens Ark 
Förskolechef 
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UN § 87   UN 2016/106 

 

Inrättande av en ny tjänstekategori, lärarassistent  

Sammanfattning 

I en tid då det är stor brist på behöriga lärare vill Utbildningsförvaltningen se över lärares 
arbetsinnehåll för att kunna mer renodla det pedagogiska uppdraget och på så sätt låta lärare 
fokusera på undervisning. Det kringarbete som lärare gör i dag skall kunna läggas på lärarassistent.  
Att inrätta denna sorts tjänst innebär också att personer som funderar på läraryrket kan få insikt i 
vad det innebär genom att arbeta bredvid en lärare. 

Bakgrund  

Det är brist på behöriga lärare idag. En orsak att man väljer bort det yrket kan vara dess breda 
arbetsinnehåll där undervisning har fått mindre och mindre del. Att få in fler vuxna inom skolan 
samtidigt som regelverket säger att all undervisning skall ske med behöriga pedagoger gör att vi 
måste se över organisationen runt undervisning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande  
Vad en lärarassistent kan göra som avlastar läraren 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-11-11 § 62 
 

Yrkande 
Mikael Sternemar (L) yrkar på att ge förvaltningschefen i uppdrag att undersöka möjligheten till 
finansiering. 

Proposition 

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

Utbildningsnämnden beslut 

Utbildningsnämnden beslutar att inrätta en ny tjänstekategori, lärarassistent, i grundskolans 
organisation.  
 
Förvaltningschefen får i uppdrag att undersöka möjligheten till finansiering.  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Personalchefen 
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UN § 88   UN 2016/90 

 
Redovisning systematiskt kvalitetsarbete  

Sammanfattning 

Verksamheterna genomför ett systematiskt kvalitetsarbete som redovisats i en rapport för 
utbildningsnämnden och som därefter sänds för kännedom till kommunfullmäktige.  
 
Rapporten har kompletterats med följande punkter; 

• antal förstelärare (1–6) 
• fördela kostnader för elevassistenter, språkstöd och studiehandledning. 
• Redovisa med parenteser kvar i måluppfyllelse. 
• Prioriterat område överlämningar. 

Bakgrund  

Varje huvudman inom skolväsendet skall enligt skollagen tillse att det genomförs ett systematiskt 
kvalitetsarbete.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande  
Sammanställning systematiskt kvalitetsarbete för Sotenäs kommuns skolor och förskolor 2015/2016 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-11-11 § 63 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av sammanställningen och har den som underlag för redovisning hur 
man genomfört sitt uppdrag för läsåret 2015/2016.  
 
Utbildningsnämnden lämnar beskrivningen av måluppfyllelse läsåret 2015/2016 vidare till 
kommunfullmäktige för kännedom.  
 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige för kännedom 
Förvaltningschefen 
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UN § 89    

 
Redovisning av SKL:s öppna jämförelser med analys  

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerar om Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) analys för öppna 
jämförelser för grundskolan. 
 
I Öppna jämförelser kan man jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom vissa 
verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för. 
 

Yrkande 
Mikael Sternemar (L) yrkar på att förvaltningschefen får i uppdrag att analysera resultaten i öppna 
jämförelser och ge förslag på åtgärder och att nämnden bjuder in rektorer till Utbildningsnämnden 
möte i mars 2017 för dialog. 

Proposition 

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

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen, samt ger förvaltningschefen i uppdrag att analysera 
resultaten i öppna jämförelser och ge förslag på åtgärder.  
 
Utbildningsnämnden beslutar att bjuda in grundskolerektorer till Utbildningsnämndens möte den 9 
mars 2017 för dialog om resultaten i öppna jämförelser. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Rektorer 
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UN § 90   UN Pärm 

 
Anmälan av delegationsbeslut 
     Nr  
      
Kungshamn/Åsen grundskola/fritids, rektor  26-34   
   
Hunnebostrands skola, rektor   25 
 
Sotenässkolan, rektor   35-36 
  

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av delegationsbesluten. 
 

Skickas till 

Pärm (UN Redovisade Delegationsbeslut 2016) 
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UN § 91   UN 2016/68 

 
Revidering av Utbildningsnämndens delegationsordning  

Sammanfattning  

a. Kommunstyrelsen har beslutat 2016-09-07 § 141 att revidera delegationsordningen 
under punkt 3 som berör upphandling, inköp och avyttring av varor och tjänster och 
uppmanar övriga nämnder att göra detsamma. 
Förändringarna som föreslås framgår av bifogat underlag. 
 
b. Kommunstyrelsen har beslutat 2016-10-19 § 187 att de föreningsbidrag som handläggs av 
Omsorgsnämnden överförs i sin helhet till Utbildningsnämnden.  
 

Beskrivning av ärendet 

a. Revidering av Utbildningsnämndens delegationsordning punkt 3:1-3:13. 
Upphandling, inköp och avyttring av varor och tjänster. 
 
b. Revidering av Utbildningsnämndens delegationsordning punkt 2.2.3  
Beslut om ansökan om föreningsbidrag och ersättningar (utöver ren verkställighet av inom ordinarie 
verksamhet) 

Beslutsunderlag 

Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2016-05-16 
Kommunstyrelsen protokoll 2016-09-07 § 147 
Kommunstyrelsen protokoll 2016-10-19 § 187 
Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 2016-11-10 
Delegationsordning 3:1-3:13 
Delegationsordning 2.2.3 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden antar reviderad delegationsordning enl. förslag 
 

Skickas till 

Kansliavdelningen 
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UN § 92   UN 2016/120                    

 

Ärendebalans  
Information lämnas om ärendebalansen inom utbildningsförvaltningen. Många ärenden är pågående 
i diariesystemet.  
 

Beslutsunderlag 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-11-11 § 66 
Diarielista 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att avsluta och 
redovisa ärendebalansen samt återkomma till nämndens möte i februari 2017. 
 

Skickas till 

Utbildningsnämnden 
Förvaltningschefen 
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UN § 93    UN 2015/122 

 

Uppföljning av beslut SKA-rapport 2015   
         

Sammanfattning 

Uppföljning av beslut angående 2016-02-05 § 5, ytterligare fördjupning med anledning av SKA 
2014/2015. 
 
Utbildningsnämnden önskar ytterligare förtydligande i följande frågeställningar: 
 

1. En tydligare rapport om vad karriärtjänsterna har fått för betydelse lokalt ute på skolorna där 
de arbetar. Vilka pedagogiska framgångar kan man se i vardagsarbetet. Hur sker samarbetet 
mellan Rektor och den eller de som har karriärtjänsterna.  

 
2. När det gäller jämställdhet ute i förskolan samt grundskolan har man utbildats för uppgiften. 

Lokala jämställdhetsmål är uppsatta. En sammanfattning av jämställdhetsarbetet ute i våra 
verksamheter, dels ur personalperspektiv som förhållningssätt och pedagogiska insatser. Hur 
ser arbetet ut när det gäller betygsresultat.  

 
3. Finns stödåtgärder för de elever som behöver detta i fritidshemmens verksamhet? Finns 

fritidspedagoger anställda i fritidshemmen?  
 

4. Förskolans arbete med teknik och naturkunskap följs inte upp inom grundskolan. Detta är 
mycket olyckligt. På vilket sätt kan grundskolan fullfölja detta arbete som startats i förskolan.  

 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschefen redovisar förtydligande i följande frågeställningar ovan: 
 
Angående karriärtjänsterna har flera rapporter lämnats under året som belyser både samarbetet med 
rektor och avtryck i verksamheten. På Sotenässkolan har man utifrån SKA-analys ett lokalt upplägg 
rektor ihop med förstelärarna vilket innebär att detta läsår, 16/17, djupare kartlägga o analysera 
undervisningens kvalitet i klassrummet. 
 
Ett uppdrag är också lagt att inför nästa omgång, våren 2017, ta fram en tydlig uppdragshandling. 
 
Angående jämställdhetsarbetet så redovisas det för förskoleverksamheten i svaret till 
skolinspektionen daterat 2016-11-08 och är dessutom involverade i programmet nedan. 
All skolpersonal har en gemensam kompetensutvecklingsdag den 9/1 2017 för att  
fördjupa arbetet med jämställdhet och som sedan fortsätter enligt schema nedan: 
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Forts. UN § 93  UN 2015/122 

 
1. Föreläsning 9/1 13.00 - 16.00 inkl. fika; för grundskolan, några från gymnasieskolan samt ev. 
några från förskolan. Politiker och elevhälsa deltar också. 
 
2. Ett kvällsmöte 17.00- 19.30 särskilt inriktat mot förskolan. Förskolan kommer att ha ett 
utvecklingsarbete med Hälsokällan utifrån Skolinspektion och vill att du knyter an det som 
Hälsokällan fokuserar på. Det vet man den 11/1 då första utbildningstillfället är där.  
 
3. Tre kaféträffar kl. 17.00- 19.30 under våren för grundskolan och gymnasieskolans personal. Som 
personal deltar man vid ett cafétillfälle. 
 
4. Heldagsföreläsning i augusti inkl. att skriva handlingsplaner avvaktar vi med. Lättare för 
verksamheten att ha två halvdagar istället. Återkommer om detta. 
 
Arbetet med analys av betygsskillnader mellan pojkar och flickor fortgår men är i ett annat läge för 
tillfället då det vid senaste betygstillfället hade vänt och pojkarnas värde var högre än flickornas. 
 
Det finns fritidspedagoger anställda inom skolbarnsomsorgen, någon vakans kan finnas då den 
gruppen är svårrekryterad. 
Elever med stöd har i stor utsträckning det med sig till fritids. 
 
Som i många andra delar fokuserar inte skolan på vad förskolan gjort utan på vad eleverna har med 
sig för kunskaper och färdigheter. Ett överlämnande genomförs mellan förskola och förskoleklass. 
Grundskolan fullföljer arbetet genom att fortsätta lotsa eleverna att nå uppsatta mål och kriterier i 
respektive ämne. 
 
Sedan är överlämningar mellan skolformer och stadier ett prioriterat område i vårt arbete utifrån det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av svar på ställda frågor. 
 

 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2016-12-01, §§ 84–101 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
16(24) 

 
 

UN § 94   UN 2016/121 

 
Besök av Unga idéambassadörer 
 
Joakim Linder informerar om unga idéambassadörer Fanny Älgemon, Mikaela Hellgren och Joakim 
Davidsson som deltar i olika projekt. De ska utreda hur ett potentiellt ungdomsråd skulle kunna 
fungera och hur Sotenäs unga vill att deras inflytande i kommunen ska se ut. Mer information finns 
på bloggen ungaideambassadorer.blogg.se samt Facebook och Sotenäs.se. 
 
Närvarande från unga idéambassadörer: Fanny Älgemon och Joakim Davidsson 
 
Joakim Linder redovisade även undersökningen av elevers drogvanor i årskurs 9 och år 2 på 
gymnasiet. Undersökningen gjordes av Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning 
(CAN) 
 
 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 95  UN 2016/117 
 
Normer för föreningsbidrag 
Utbildningsnämnden beslutade 2016-10-20 att uppdra åt förvaltningschefen att ta fram normer för 
föreningsbidrag.  
 
Vid dagens möte lämnas information om föreningsbidrag. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsnämndens protokoll 2016-10-20 § 75 
 

Yrkande 
Mikael Sternemar (L) föreslår att normer för föreningsbidrag redovisas på möte i februari 2017. 

Proposition 

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

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen och uppdrar åt förvaltningschefen att redovisa normer 
för föreningsbidrag i februari 2017. 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 96  UN 2016/116 
 
Kulturanslag i Sotenäs 

  

Utbildningsnämnden beslutade 2016-10-20 att uppdra åt förvaltningschefen att redovisa hur mycket 
Sotenäs kommun satsar på kultur. 
 
Vid dagens möte lämnas information om kulturanslaget. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsnämndens protokoll 2016-10-20 § 76 
 
Yrkande 
Mikael Sternemar (L) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att arbeta vidare med 
redovisningen av kulturanslag och redovisa detta på möte i februari 2017. 

Proposition 

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

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att arbeta 
vidare med redovisningen av kulturanslag och redovisa i februari 2017. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 97 
    
Stående punkter – information, meddelanden och kurser 

a. 
Fritid & Kultur  

Staffan Karlander informerar om kultur- och fritidsverksamheten.  

b. 
Frisk & sjukfrånvaro 

Lars Bennersten informerar om Frisk & sjukfrånvaro  

c. 
Folkhälsomål 

Ny punkt. 

d. 

Övriga meddelanden i pärm.   
(UN Meddelanden 2016)   
Tillförordnad förvaltningschef vid ordinaries frånvaro UN 2016/112 

e. 
Information: 

Ewa Ryberg (V) informerar om kulturellt berikande 
Annika Erlandsson (S) informerar om möte med Fyrbodal 
Anders Thompson (M) informerar och yrkar på ny stående punkt folkhälsomål. 
Mikael Sternemar (F) informerar om skolinspektionens dag 
Förvaltningschefen ger en lägesrapport 
Verena Rodin (M) informerar om möte med lärare 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 98   UN 2016/87 

 
Utdelning av Kulturpris 2016  

Sammanfattning 

Sotenäs kulturpris delas ut till enskild person eller ideell förening, som är eller har varit verksam för 
kommunens kulturliv. Priset utgår som belöning för värdefull insats inom litteratur, musik, teater, 
konst, konsthantverk, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller därmed 
jämförbara områden av kulturell verksamhet.  
Sotenäs Kulturpriset utdelas på grundval av förslag. Förslag till pristagare kan inges av person, 
organisation, institution eller utbildningsnämndens ledamöter. Pristagare utses av 
Utbildningsnämnden i Sotenäs kommun. Priset utgörs av check på 10 000:- och ett diplom som 
utdelas på Fullmäktiges december möte av Utbildningsnämndens ordförande. 
 
Staffan Karlander redovisar nomineringar av Kulturpris 2016 

Beslutsunderlag  

Nomineringar 2016 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden beslutar utse Kulturhuset Hav & Land till Sotenäs kommuns kulturpris 2016.  
 
Motivering:  
Folketshusföreningen har i mer än 100 år möjliggjort en mötesplats för föreningar och 
organisationer.  Föreningen erbjuder fritids- och kulturaktiviteter av god kvalitet samt arbetar aktivt 
för samhällsutvecklingen och engagerar lokalbefolkningen i utvecklingsfrågor, samt är en resurs för 
det lokala näringslivet. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Staffan Karlander 
Pristagare 
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UN § 99   UN 2016/108 

 
Utdelning av Idrotts o fritidspris 2016  

Sammanfattning 

Idrotts-/fritidspriset är avsett att vara en uppmuntran för person eller grupp av personer, som visat 
framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrotts- och fritidsverksamhet, som 
aktiv eller ledare.  
Idrotts-/fritidspriset kan tilldelas person eller grupp av personer, som är eller har varit bosatt i 
Sotenäs kommun eller vars verksamhet har samhörighet med kommunen.  
Idrotts-/fritidspriset utdelas på grundval av förslag. Förslag till pristagare kan inges av person, 
organisation, institution eller utbildningsnämndens ledamöter.  
Priset utgörs av en check på 10 000 kr och ett diplom, som överlämnas av nämndens ordförande vid 
kommunfullmäktiges möte i december.  
 
Staffan Karlander redovisar nomineringar av Idrotts & fritidspris 2016 

Beslutsunderlag  

Nomineringar 2016 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden beslutar utse Lars-Göran Andersson BTK Dalen till Sotenäs kommuns idrotts 
& fritidspristagare 2016.  
 
Motivering: 
Han har genom sitt stora engagemang och sitt sociala ledarskap visat passion för idrotten och med 
en ambition att bidra till att få föreningen att utvecklas och människor att växa. 
Hans förmåga att genom hårt arbete skapa möjligheter för andra att utöva idrott gör Lars Göran 
Andersson till en föredömlig ledare. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
Staffan Karlander 
Pristagare 
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UN § 100   UN 2015/70 

 

Budgetuppföljning  
Susanne Grundhall informerar om att budgetuppföljningen för perioden januari-oktober 2016.  
 
 

Utbildningsnämndens beslut  

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

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 101   UN 2016/102    

 
Fastställande av internbudget för 2017 

Sammanfattning 

Förutsättningarna för budgetarbetet har förändrats och budgeten för 2017 måste revideras. Detta 
beror på nya prognoser från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) som visar att befolkningen i 
Sverige ökar medan andelen människor som arbetar minskar. Det innebär ett minskat 
skatteunderlag till kommunerna. Förändringen kommer även att få konsekvenser åren som kommer.  
 
Utbildningsnämnden får därmed en minskad ram med 1,8 mkr, jämfört med tidigare förslag då 
Utbildningsnämnden skulle få 2,5 mkr i tillskott 2017, enligt beslut i Kommunstyrelsen dnr KA 
2016/331 § 194. Förvaltningen har därför fått i uppdrag att lämna förslag på en budget i balans med 
dessa nya förutsättningar.  
 
Olika alternativ redovisas utifrån nya budgetförutsättningar. 
 
  där alternativ 4 vilket innebär att kostnaderna minskas enligt följande; 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2016-11-10 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-11-11 § 64 
Alternativ 1 – grundskola, förskola och bibliotek 
Alternativ 2 – alla verksamheter 
Alternativ 3 – centrala medel (hos FC) 
Alternativ 4 – grundskola, förskola och bibliotek 
 

Yrkande 
Mikael Sternemar (L) yrkar att den pedagogiska måltiden för förskolans personal görs kostnadsfri 
från 1/1-17 Förslaget finansieras inom ramen för förskolans verksamhet. 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag och finner att 
utbildningsnämnden antar detta. 
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Forts. UN § 101  UN 2016/102 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar fastställa internbudget för 2017 enligt alternativ 4 vilket innebär 
minskade budgetramar i förhållande till tidigare ramökning på 2,5mkr 
 
Elevhälsa - 400 tkr 
Grundskolan -250 tkr 
Skolbibliotekarie -225 tkr 
Avgifter förskola och fritidsverksamhet -215 tkr 
Asylersättningar -710 tkr 
Summa: -1,8mkr 
 
Utbildningsnämnden beslutar att ”Den Pedagogiska måltiden” för förskolans personal görs 
kostnadsfri från 1/1-2017. Förslaget finansieras inom ramen för förskolans verksamhet. 
 

Skickas till 

Kommunfullmäktige för kännedom 
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