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Plats och tid 

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl. 08.30 – 10.00, mötet ajourneras 10.00-10.15, mötet fortsätter 
10.15-12.05 

  

Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande,  
Ragnhild Selstam (M) 
Jeanette Loy (M) 
Verena Rodin (M) 

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

Ej tjg ersättare  
Therese Mancini (S)  
Bengt Sandberg (MP) 
Cathrine Andersson (S)  
Michael Sandberg (L) 

 
 
 

 

 

Övriga deltagare 

 
 
 
Lars Bennersten, förvaltningschef § 73, 78-82 
Staffan Karlander, kultur & fritid § 74 & §82 
Susanne Grundhall, ekonomi § 73 
Madelein Arnoldsson, sekreterare §75-77, §82 
 

 

 

Justerare 
 
Ewa Ryberg (V) 

Justering Kommunhuset, kansliet, onsdagen den 4 oktober 15.00 

    

 Madelein Arnoldsson   
Ordförande    

 
 

 Mikael Sternemar (L)   
Justerare    

 Ewa Ryberg (V)   
 

 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens protokoll 2017-09-28 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-10-05—2017-10-26. 
Under anslagstiden kan beslutsärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Madelein Arnoldsson  
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UN § 72 

 

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
 
Under § 82, Stående punkter, information, meddelanden och kurser, besvaras följande frågor från 
nämnden; 
 

• Rutiner för utskick på e-post  
• Remiss bidragsnormer  
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UN § 73   UN 2016/105 

 

Budgetuppföljning 2017 – kostnad för upphandling av skolskjuts 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschefen informerar om budgeten. Utbildningsnämnden går in i ett nytt läsår med en 
något ansträngd budget. Halvårsuppföljningen visar ett negativt resultat i prognosen för helår med -
439 tkr mot budget vilket till stor del beror på konsultkostnader, förstudie och 
upphandlingsunderlag för skolskjutsupphandling, 376 089,50 kr. Detta är en kostnad som 
utbildningsnämnden har föreslagit skall belasta det egna kapitalet då det är av engångskaraktär.  
I övrigt bör förvaltningen kunna balansera resterande belopp på -63 tkr. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten visar på ett resultat på - 1,235 miljoner SEK där 
gymnasiets interkommunala ersättningar står för hela underskottet. Det underskott som redovisas är 
svårt att balansera under innevarande år då det handlar om kostnader till annan kommun. På längre 
sikt har åtgärder vidtagits. Det är viktigt att budgeten för gymnasiet balanseras inför det ekonomiska 
övertagandet vid årsskiftet.  
 
Förskolan har en större efterfrågan än vad budgeterad organisation kan tillmötesgå vilket gör att 
verksamheten behöver förstärkas. Inom utbildningsförvaltningen syns heller inte någon vikande 
trend utan efterfrågan kommer att öka. Under 2019 går årskullen på 55 barn vidare till förskoleklass 
medan en årskull med 80 barn kommer in i verksamheten.  

Beslutsunderlag 

• Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 
• Budgetuppföljning UN augusti 2017 
• Utdrag protokoll UNAU 2017-08-24 
• Budgetuppföljning UN juni 2017 
• Utdrag protokoll UN 2016-10-20 

 

Yrkande  

 
Jeanette Loy (M) yrkar på att en handlingsplan för att nå en budget i balans tas fram och att 
handlingsplanen presenteras för utbildningsnämndens arbetsutskott 12 oktober.  
 
Jeanette Loy (M) yrkar också att utbildningsnämnden åter begär hos kommunfullmäktige att få ta i 
anspråk eget kapital för upphandling av skolskjutstrafik om 376 tkr enligt tidigare beslut i 
utbildningsnämnden 2016-10-20 §80. 
 
Mikael Sternemar (L) yrkar att största restriktivitet vidtas när det gäller inköp och 
personalkostnader inom förvaltningens ansvarsområde.  
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Forts. UN § 73  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. 
 

Yrkande  

Annica Erlandsson (S), Ewa Ryberg (V) med flera yrkar på fortsatt förtroende för förvaltningens 
förslag om att de kommer uppnå budget i balans innan årsskiftet. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Jeanette Loys (M) två förslag och finner att 
utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta. 
 
Ordföranden ställer proposition på Mikael Sternemars (L) förslag mot Annica Erlandsson (S) med 
fleras förslag och finner att utbildningsnämndens arbetsutskott antar Mikael Sternemars (L) förslag. 
 

Votering 

Votering begärs. 
 
Omröstningen utfaller med 4 JA-röster mot 3 NEJ-röster och därmed har utbildningsnämnden 
beslutat i enlighet med Mikael Sternemars (L) förslag. Se bilaga. 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av budgetuppföljningen och ger förvaltningschefen i uppdrag att ta 
fram en handlingsplan för att nå en budget i balans. Handlingsplanen presenteras för 
utbildningsnämndens arbetsutskott 12 oktober.  
 
Utbildningsnämnden beslutar att begära hos kommunfullmäktige att få ta i anspråk eget kapital för 
upphandling av skolskjutstrafik om 376 tkr.  
 
Utbildningsnämnden beslutar att utbildningsförvaltningen ska vidta största restriktivitet när det 
gäller inköp och personalkostnader inom sitt ansvarsområde.  
 

Reservation 

Annica Erlandsson (S), Ewa Ryberg (V), och Kent Östergren (S) reserverar sig skriftligt mot 
utbildningsnämndens beslut att utbildningsförvaltningen ska vidta största restriktivitet när det gäller 
inköp och personalkostnader inom sitt ansvarsområde.  
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Forts. UN § 73  

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
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Bilaga Omröstning § 73 

  

Namn, ledamöter Parti Ja Nej Avstår 

Jeanette Loy M X   
Ragnhild Selstam M X   
Verena Rodin  M X   
Annica Erlandsson  S  X  
Kenth Östergren  S  X  
Ewa Ryberg  V  X  
     
Mikael Sternemar, ordförande L X   
     

Summa (7)  4 3  
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Skriftlig reservation § 73 

 
Skriftlig Reservation 

Vi reserverar oss mot beslutet då vi vill att de anställda i 
Verksamheten skall känna vår tilltro och få arbetsro under pågående 
budgetår. 
Förvaltningen har under hela året påvisat att det är ansträngt men att 
det troligtvis kommer vara budget i balans vid budgetårets slut. 
Vi väljer ha fortsatt förtroende för förvaltningens uppskattning 
gällande budget i balans. 
 
Annica Erlandsson, S, Kent Östegren, S,  Ewa Ryberg, V,  
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UNAU § 74  UN 2017/75 
 

Ansökan – stöd till Scandinavian Wildlife Film Festival 

Beskrivning av ärendet   

Föreningen naturfilmarna i Sverige ansöker om 40 000 kr i bidrag för genomförande av 
Scandinavian Wildlife Film Festival. 
 
Föreningen anordnar för fjärde gången SWFF (Scandinavian Wildlife Film Festival) i Sotenäs 
kommun den 25- 28 januari 2018. Festivalen är ett samarrangemang med Sveriges Television SVT, 
(NRK), Kulturhuset Hav & Land och Studiefrämjandet. Inledande utbildningsdagar och de publika 
filmvisningarna liksom workshops sker i första hand på Kulturhuset Hav & Land i Hunnebostrand. 
Ett stort fokus finns på ungdomsverksamheten "Unga naturfilmare". Unga naturfilmare från hela 
landet deltar med egna filmer. Föreningens avsikt med festivalen är att göra Sotenäs kommun till 
centrum för svensk naturfilm. 
Naturfilmarna är en ideell förening som är beroende av stöd från externa finansiärer för att klara av 
att genomföra festivalen. Föreningens medlemmar ställer upp utan ersättning för att planera och 
genomföra arrangemanget. Den totala omsättningen uppskattas till 1,8 milj SEK, varav merparten 
utgörs av arbetstid för involverade parter. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag UNAU 2017-08-24 
• Kultur och fritidschefens tjänsteutlåtande 2017-08-16 
• Ansökan 

 

Yrkande 

Ragnhild Selstam (M) yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ragnhild Selstam (M) förslag och finner att 
utbildningsnämndens arbetsutskott antar detta. 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att bevilja Naturfilmarna i Sveriges ansökan om 40 000 kr i bidrag till 
genomförandet av Scandinavian Wildlife Film Festival.  
Finansiering sker genom Kultur o Fritids ofördelade föreningsbidrag. 
 
Skickas till 
Kultur och Fritidschefen 
Sökanden 
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UN § 75   UN 2017/80 

 
Val av ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott och ledamot i 
Hälsorådet   

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-01 att entlediga Anders Thompson (M) från uppdrag som 
ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i utbildningsnämndens 
arbetsutskott samt ledamot i Hälsorådet. Ragnhild Selstam (M) har av fullmäktige valts till ny 
ledamot i utbildningsnämnden till och med 2018. Utbildningsnämnden behöver välja en ny ersättare 
till arbetsutskottet och en ny ledamot till hälsorådet. 
 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag UNAU 2017-08-24 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-06-01 
• Protokollsutdrag UN 2015-01-22 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2014-11-27 

 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden utser Ragnhild Selstam (M) till ny ersättare i utbildningsnämndens 
arbetsutskott. 
 
Utbildningsnämnden nominerar Ragnhild Selstam (M) till ny ledamot i hälsorådet. 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
Troman 
Lönenheten 
Hälsorådet 
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UN § 76   UN 2017/79   

 
Revidering av utbildningsnämndens delegationsordning 

Beskrivning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-01 § 68 att överföra gymnasieutbildning och vuxenutbildning 
till utbildningsnämnden. Med anledning av beslutet revideras utbildningsnämndens delegationsordning 
med två nya avsnitt; 8 Gymnasieutbildning och 9 Vuxenutbildning.  
 
Efter sammanträdet med utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-24 uppdaterades 
delegationsordningen av nämndsekreteraren. Förslag till reviderad delegationsordning presenteras för 
nämnden.  

Beslutsunderlag 

• Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 
• Förslag till reviderad delegationsordning 
• Protokollsutdrag UNAU 2017-08-24 
 

 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden antar reviderad delegationsordning enligt förslag. 
 

Skickas till 

Kansliavdelningen 
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UN § 77   UN 2017/68 

 

Sammanträdestider 2018 

Beskrivning av ärendet 

Nämndsekreteraren har tagit fram förslag på sammanträdestider 2018 för utbildningsnämnden och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. 
Administrativ chef och ekonomichef har tagit fram ett förslag på sammanträdestider för 2018 för 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott. Förslaget är anpassat efter regler i 
kommunallagen och den ekonomiska tidplanen samt samordnade för att minska handläggningstiden 
i så stor utsträckning som möjligt. Enligt gällande reglementen ska nämndernas sammanträden 
samordnas med tidpunkterna för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Sammanträdena ligger 
främst på onsdagar och torsdagar. 
 
Utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och byggnadsnämnden brukar förlägga sammanträden för 
nämnd och arbetsutskott på torsdagar, medan Miljönämnden i Mellersta Bohuslän har haft 
mötesdag på tisdagar. 
 
Under år 2018 ska allmänna val förrättas den 9 september och förslaget är framtaget med hänsyn till 
detta. 
 
Med liggande förslag kan sekreterarna vid behov ersätta varandra vid eventuell frånvaro. 
 
Förslag på sammanträdestider för utbildningsnämnden; 
8/2, 8/3, 12/4, 24/5, 20 - 21/9, 25/10, 22/11 
 
Samt för utbildningsnämndens arbetsutskott; 
25/1, 22/2, 22/3, 3/5, 7/6, 23/8, 11/10, 8/11, 6/12 
 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag UNAU 2017-08-24 
• Nämndsekreterarens tjänsteutlåtande 
• Sammanträdestider 2018 
• Inlämningstider för politisk behandling av ärenden 2018 

 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2017-09-28, §§ 72-82 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
13(18) 

 
 

Forts. UN § 77 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att titta över tiderna med tanke på 
budgetberedningen och februarilovet. Det är önskvärt att ändra tiderna för utbildningsnämndens 
sammanträden 8/2 och 22/11 samt för utbildningsnämndens arbetsutskott 22/2. Alternativa tider ska 
presenteras på utbildningsnämndens arbetsutskott 12/10.  
 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 78       UN 2017/52 
 

Information från möte med styrelsen för Hunnebo judo 

Beskrivning av ärendet  
2017-05-04 inkom en skrivelse från föräldrarna till barn och ungdomar i föreningen Hunnebo judo 
till utbildningsnämnden. Föreningen önskar ekonomiskt stöd från Sotenäs kommun till lokaler för 
föreningens aktiviteter. Utbildningsnämnden har besvarat skrivelsen och haft ett möte med 
representanter för föreningen 2017-09-06.  
 
Nya normer för föreningsbidrag är under arbete. När dessa är antagna kan beslut i ärendet tas efter 
gällande förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

• Inbjudan möte 2017-08-28 
• Protokollsutdrag UNAU 2017-08-24 
• Förvaltningschefens svar på skrivelse 2017-06-14 
• Protokollsutdrag UNAU 2017-06-01 
• Protokollsutdrag UN 2017-05-11 
• Skrivelse Hunnebo judo 2017-05-04 

 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. Beslut i ärendet avvaktas tills nya normer för 
föreningsbidrag är antagna.  

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Hunnebo judo  
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UN § 79    

 
Information från skolriksdagen 
 
Beskrivning av ärendet 
Deltagare i skolriksdagen, Kenth Östergren (S), Annika Erlandsson (S), Mikael Sternemar (L) och 
förvaltningschefen lämnar information till utbildningsnämnden.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UN § 80        UN 2016/101 
    

Oktoberdagarna 2017 i Sotenäs kommun 

Beskrivning av ärendet 

5-6 oktober 2017 står Sotenäs kommun värd för oktoberdagarna med samverkanskommunerna 
inom V8; Strömstad, Dals-Ed, Tanum, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Lysekil och Orust. 
Kommunerna samverkar kring Barn- och utbildningsområdet. Utbildningsförvaltningen har planerat 
oktoberdagarna och presenterar programmet för nämnden.   
 

Bilaga 

• Program oktoberdagarna 5-6 oktober 2017 
• Protokollsutdrag UN 2016-10-20 

 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
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UN § 81   UN 2017/88 

 
Anmälan av delegationsbeslut 

Beskrivning av ärendet 

Delegationsbeslut redovisas för nämnden. 
     Nr  
      
Kultur o Fritidsansvarig   55 
 
Grundsärskolan, rektor   53–54 
 
Hunnebostrands skola, rektor   50–52, 60 
 
Bovallstrands skola   61 
 
Handläggare skolskjutsar   45–47, 49 
 
Sotenässkolan, rektor   44, 48, 56-59 
 
Förvaltningschef   41 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Pärm (UN Redovisade Delegationsbeslut 2017) 
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UN § 82 

    
Stående punkter, information, meddelanden och kurser 
 

a. Frisk/sjukfrånvaro 
Förvaltningschefen informerar om frisknärvaro och sjukfrånvaro. 
 

b. Meddelande i pärm redovisas för nämnden.  
 
c. Övrig information 

 
Förvaltningscheferna informerar om organisation i utbildningsförvaltningen.  

 
d. Namngivning av dokument i utskick 

 
Utbildningsnämnden önskar en standardisering av ärenderubrik i e-postutskick för att underlätta 
organisering i e-posten. Förslagsvis kan datum för händelsen stå först, sedan vilken förvaltning 
utskicket gäller.  

 
e. Remiss bidragsnormer 

 
Kultur och fritidschefen informerar om remissen för bidragsnormer. 
 
 

Skickas till 

Kansliavdelningen 
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