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Plats och tid 

Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl. 08.30 – 15.15  
Ajournering 09.50-10.00 Lunch 12.10-13.00 
 

  

Beslutande Mikael Sternemar (L), ordförande,  
Britt Lindgren (C) §32-45, 47-51 
Verena Rodin (M) §46 
Anders Thompson (M) 
Jeanette Loy (M) 

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

Ej tjg ersättare  
Therese Mancini (S)  
Michael Sandberg (L) 

 
 
 

 

 

Övriga deltagare 

Bengt Sandberg (MP) 
Verena Rodin (M)§32-45, 47-51 
Catrine Andersson (S) §35-51 
 
 
 
Lars Bennersten, förvaltningschef § 34-37,  
§ 39-42, 48-51 
Staffan Karlander, kultur & fritid § 45-48 
Susanne Grundhall, ekonomi § 33 
Eva-Lott Grafman, rektor §§ 43-44 
Lennart Petersson, sekreterare 
 

 

 

Justerare 

 
Kent Östergren (S) 

Justering Kommunhuset, kansliet, måndagen den 10 april, kl. 09.30 

    

 Lennart Petersson   
Ordförande    

 
 

 Mikael Sternemar (L)   
Justerare    

 Kent Östergren (S)   
 

 

Anslagsbevis 
Utbildningsnämndens protokoll 2017-04-06 är justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2017-04-10—2017-05-01. 
Under anslagstiden kan beslutsärenden överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet.  

   
 Lennart Petersson  
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UN § 32 

Fastställande av dagordning 

Utbildningsnämnden fastställer dagordningen med följande ändringar; 
 
 

Ärendepunkt tillägg,  
 

• Budget 2018 
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UN § 33   UN 2016/105 

 

Budgetuppföljning 2017 
Susanne Grundhall informerar om preliminär budgetuppföljningen februari 2017.  
 
 

Yrkande  

Britt Lindgren (C) yrkar att Förvaltningschefen får i uppdrag att vidta åtgärder för budget i balans, 
och återkomma med vidtagna åtgärder till UN 11/5 
 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av budgetuppföljningen samt ger Förvaltningschefen får i uppdrag att 
vidta åtgärder för budget i balans, och återkomma med vidtagna åtgärder till UN 11/5 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN 34 

Budget 2018 
Förvaltningschefen och Susanne Grundhall informerar om kommande budget 2018 
och de besparingskrav som ligger på Utbildningsförvaltningen. 
 
 

Yrkande  

Jeanette Loy (M) yrkar att Förvaltningschefen får i uppdrag att göra en konsekvensbeskrivning av 
förslaget till rambudget 2018, minskat med 2% jämfört med 2017 återkomma till 
Utbildningsnämndens extra möte den 18/4. 
 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Jeanette Loy (M) förslag och finner att Utbildningsnämnden 
antar detta. 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. Förvaltningschefen får i uppdrag att göra en 
konsekvensbeskrivning av förslaget till rambudget 2018, minskat med 2% jämfört med 2017 
återkomma till Utbildningsnämndens extra möte den 18/4. 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UN § 35   UN 2014/83 

 

Skolskjutsreglemente 
Sammanfattning 

Under sommaren 2016 genomförde konsultföretaget Optiplan, på uppdrag av 
utbildningsnämnden, en förstudie av kommunens skolskjutsorganisation. Under förstudien 
framkom att gällande skolskjutsreglemente innehöll vissa brister, därför har skolskjutsreglementet 
justerats och reviderats. 
Tillägg och justering har gjorts på områden främst gällande skolskjutsavstånd, res- och väntetider 
samt säkerhet och ansvar. 
Ett tillägg i reglementet är att avgift kommer att kunna tas ut från vårdnadshavare då utebliven 
taxiresa inte blir avbokad. 
Med denna revidering blir det ett tydligare och regelmässigt mer korrekt skolskjutsreglemente 
innehållande rutiner och riktlinjer inom ramen för skollagens bestämmelser (SFS2010:800) 
 

Beskrivning av ärendet 

Elever boende i de områden som i tidigare reglemente inte gav rätt till skolskjuts oavsett avstånd 
kommer i reviderat reglemente att bli skolskjutsberättigade. 
För att det inte skall innebära för stora förändringar eller merkostnader i nuvarande 
skolskjutsorganisation föreslås det nya reglementet börja gälla i samband med att upphandling av 
ny skolskjuts är klar, hösten 2018. 
 

Ekonomi 

Förändringen med att erbjuda fler elever skolskjuts som tidigare inte var skolskjutsberättigade finns 
med i planeringen inför den nya upphandlingen. Eftersom det reviderade skolskjutsreglementet 
föreslås börja gälla först då upphandlingen är klar hösten 2018 bör det inte medföra ytterligare 
merkostnader. 

Regelverk 

Författningar som reglerar skolskjuts: 
Skolskjutsförordningen (SFS 1970:340) 
Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning (TSVFS 1988:17) 
Trafiksäkerhetsverkets förskrifter om anordningar för utmärkning av skolskjuts 
(TSVFS 1988:21) 
Skollagen (SFS 2010:800) 
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Forts. § 35  UN 2014/32 

Beslutsunderlag 

• Förslag till reviderat skolskjutsreglemente 

 

 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag 

Utbildningsnämnden fastställer skolskjutsreglementet enligt bilaga. 

Utbildningsnämnden beslutar att det reviderade reglementet börjar gälla från och med 2019-07-01. 
Utbildningsnämndens arbetsutskott årligen i februari tar upp skolskjutsreglementet till justering. 

Yrkande  

Mikael Sternemar (L) yrkar att Förvaltningschefen får i uppdrag att införa det reviderade 
reglementet och börjar gälla från och med 2019-07-01 
 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden fastställer skolskjutsreglementet samt ger Förvaltningschefen i uppdrag att 
införa det reviderade reglementet och börjar gälla från och med 2019-07-01. 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 36   UN 2016/101 

 
Planering V-8 dagarna 
Förvaltningschefen och Eva-Lott Grafman informerar om de planerade V-8 dagarna den 5-6 
oktober -2017  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av planering och information. 
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UN § 37   UN 2017/4 

Personalöversikt utifrån kompetensförsörjningsbehov 

Sammanfattning 

På uppdrag har en personalöversikt vad gäller behörigheten utifrån lärarlegitimation sammanställts 
och en analys av förhållanden vad gäller behörighet i ämnen och årskurser har gjorts 

Bakgrund  

För att kunna planera rekrytering och kompetensutveckling har det funnits behov av en 
helhetsöversikt.  

Koppling till vision, programförklaring och mål  

Våra elever ska undervisas av behöriga lärare. 
 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
För att använda våra resurser på bästa sätt. 

Regelverk  
Enligt Skolverket ska undervisning ske av lärare behöriga i ämnet. 

Organisation och personal  
Att använda våra lärares behörighet på bästa sätt. 

Medborgarperspektiv 
Våra elever ska undervisas av lärare med rätt behörighet. 
 
 

Analys  

Det finns en ojämn fördelning mellan skolor, ämnen och årskurser men där vi totalt sett har en 
relativt god behörighet bland lärare för yngre åldrar i jämförelse med lärare för äldre elever. 
 

Slutsats  

Översikten ger ett bra underlag för att kunna planera och prioritera vid rekrytering och 
kompetensutveckling. 
 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2017-04-06, §§ 32–51 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
10(29) 

 
 

forts. UN § 37  UN 2017/4 

Förvaltningens förslag till beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen 
 

Bilaga/Bilagor 

• Personalöversikt vt 2017 utifrån kompetensförsörjningsbehov 
• Tjänsteutlåtande 2017-01-05 

 
 

Yrkande  

Mikael Sternemar (L) yrkar att Förvaltningschefen får i uppdrag att rekrytera formellt behörig 
personal. 
 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. Förvaltningschefen får i uppdrag att rekrytera 
formellt behörig personal. 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 38   UN 2016/86 

 
Annan pedagogisk verksamhet  

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag att revidera/uppdatera underlag och 
kravspecifikation för att starta annan pedagogisk verksamhet och marknadsföra dessa på 
förvaltningens hemsida samt återkomma till Utbildningsnämndens möte 6/4 

Beskrivning av ärendet 

Underlag och kravspecifikationer är framtagna sedan tidigare vad gäller att söka tillstånd för start av 
annan pedagogisk verksamhet. Dessa kan uppdateras och marknadsföras på kommunens hemsida 
för att förenkla för intressenter att starta verksamhet i egen regi. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Utbildningsnämnden godkänner uppdateringen/revideringen av kravspecifikation och checklistor. 

Bilaga/Bilagor 

• Kravspecifikation för godkännande av enskild anordnare 
• Checklista/tillsynsprotokoll 
• Checklista säkerhetskrav 

 

Yrkande  

Mikael Sternemar (L) yrkar att Utbildningsnämnden fastställer att ärendet utgår och tas upp på 
utbildningsnämndens extra möte 18/4 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden fastställer att ärendet utgår och tas upp på utbildningsnämndens extra möte 
18/4 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UN § 39    

Skolgårdsprojektet 
Daniel Nordström information om skolgårdsprojektet. 
 

Yrkande  

Mikael Sternemar (L) yrkar att Utbildningsnämnden fastställer att ärendet utgår och tas upp på 
utbildningsnämndens extra möte 18/4 
 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden fastställer att ärendet utgår och tas upp på utbildningsnämndens extra möte 
18/4 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UN § 40   UN 2017/34 

Obligatorisk lovskola 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen har fått i uppdrag att ta fram förslag till frivillig lovskola för elever årskurs 7-9 
inom Utbildningsförvaltningens befintliga ramar, samt återkomma till Utbildningsnämnden den 6/4 

Bakgrund  

Det finns behov av att stödja de elever som inte har nått kunskapsnivå för betyg godkänt, E, i främst 
kärnämnena Matematik, Svenska och Engelska. 

Beskrivning av ärendet 

Det handlar om att erbjuda elever koncentrerad undervisning under skollov. Under vårterminen 
2017 erbjuds årskurs 6 lovskola på februarilov och påsklov. Årskurs 7-9 erbjuds lovskola på 
sommarlovet.  
Bilägger anmälan till lovskola påsken 2017 som information. 
 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

I programförklaringen för mandatperioden står: 
Varje elev syns utifrån sina egna förutsättningar och utvecklas utifrån dessa. 
Skolresultaten är bland de 10 bästa i nationella mätningar 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Det blir ökade lönekostnader i form av fyllnadstjänst alternativt övertidsersättning. 

Regelverk  
Det finns idag inget krav på lovskola men inte heller något hinder för att bedriva den i form av 
frivilligt deltagande. 

Organisation och personal  
Lovskola bedrivs med befintlig personal. 

Medborgarperspektiv  
Detta ger möjlighet för fler elever att nå kunskapsmålen i grundskolan samt bli behöriga till 
gymnasiets program. 
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forts. UN § 40  UN 2017/34 

Analys  

Det passar många elever att koncentrerat få studera ett ämne i taget. 

Slutsats  

Att erbjuda lovskola till de elever som ännu inte nått kunskapsnivå för godkänt betyg är av yttersta 
vikt. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att organisera lovskola till de grundskoleelever som 
inte nått kunskapsnivå för godkänt betyg (E) i först och främst kärnämnen. 

Bilaga/Bilagor 

• Lovskola påsk 2017 
 

Yrkande  

Mikael Sternemar (L) yrkar att Utbildningsnämnden fastställer att ärendet utgår och tas upp på 
utbildningsnämndens extra möte 18/4 
 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden fastställer att ärendet utgår och tas upp på Utbildningsnämndens extra möte 
18/4 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UN § 41   UN 2017/28 

Trygg och säker skola 
Förvaltningschefen informerar om åtgärder som pågår och vidtagits för en trygg och säker skola. 
 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Utbildningsnämnden | Sammanträdesprotokoll | 2017-04-06, §§ 32–51 

 Justerares 
signatur: 
 
 

Rätt utdraget 
intygar: 
 

Sida: 
16(29) 

 
 

UN § 42   UN 2017/36 

Inrättande av IKT-pedagog/-strateg 

Sammanfattning 

Uppdraget runt digitalisering och IKT inom skolans område är stort och ökande. 
För att möta de krav som ställs på skolans uppdrag föreslås att utbildningsförvaltningen skall kunna 
inrätta tjänst som IKT-pedagog/IKT-strateg, en tjänst som har fokus på det pedagogiska innehållet i 
skolans uppdrag och inte på tekniska lösningar. 

Bakgrund  

IKT, informations- och kommunikationsteknik, tar allt större plats inom skolan och vi avsätter en 
avsevärd del av våra resurser inom området. Detta gör att vi ser ett behov av att inrätta en tjänst som 
bevakar, planerar och samordnar inom området så vi använder avsatta resurser effektivt.  

Beskrivning av ärendet 

Förslaget är att ge utbildningsförvaltningen möjlighet att inrätta tjänsten IKT-pedagog/IKT-strateg.  

Koppling till vision, programförklaring och mål  

 Sotenäs har förskolor, fritidshem och skolor med hög kvalitet. 

Ekonomi  
En tjänst som IKT-pedagog/IKT-strateg har en lönekostnad på 500 000 SEK. 

Organisation och personal  
Det blir en organisationsförändring utifrån att det kommer in en ny tjänstekategori. 

Medborgarperspektiv  
Våra elever undervisas av lärare med högre kompetens inom IKT och med en övergripande strategi 
runt genomförandet. 

Analys  
Att inrätta en tjänst som fokuserar på uppdraget runt IKT och som tar fram en långsiktig strategi 
stödjer både likvärdighet och kunskapsförmedling samt borgar för att tilldelade resurser används 
effektivt.  
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Att utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen möjlighet att inrätta tjänst som IKT-
pedagog/IKT-strateg. 
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UN § 42   UN 2017/36 

Yrkande  

Mikael Sternemar (L) yrkar att Utbildningsnämnden fastställer att ärendet utgår och tas upp på 
Utbildningsnämndens extra möte 18/4 
 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden fastställer att ärendet utgår och tas upp på Utbildningsnämndens extra möte 
18/4 
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UN § 43   UN Pärm 

 
Anmälan av delegationsbeslut 
     Nr  
      
Kungshamn/Åsen grundskola/fritids, rektor  23    
   
Hunnebostrands skola, rektor   24, 26-27 32-36 
 
Bovallstrands skola, rektor   25 
 
Sotenässkolan, rektor   28, 30-31 
 
Beslut för lotteri, Syföreningen Ljus   29  
  
Utbetalning av aktivitetsbidrag   37 
  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Pärm (UN Redovisade Delegationsbeslut 2017) 
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UN § 44    

Information från skolutvecklaren 
Skolutvecklare Eva-Lott Grafman informerar om arbetet med Utbildningsförvaltningens 
Kompetensutvecklingsplan. 
 
 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen.  

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 45   UN 2017/35 

Främjandeplan för ökad skolnärvaro 
 

Sammanfattning 

Närvaro i skolan är en av de viktigaste delarna för att elever ska nå fullständig skolgång. Att tidigt 
upptäcka och systematiskt följa upp frånvaro och med olika insatser från skola och elevhälsa öka 
elevernas närvaro är ett av de utvecklingsområden som nu lyfts fram alltmer.  

Bakgrund  

Alla barn har rätt till utbildning enligt FN:s barnkonvention. Där framgår att man ska uppmuntra 
regelbunden närvaro i skolan och minska studieavbrott. Hemkommunen ansvarar för att följa upp 
skolplikten. Hemkommunen och huvudmannen bör ha rutiner som uppmuntrar till regelbunden 
närvaro samt uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro. 

Beskrivning av ärendet 

Främjandeplanen för ökad skolnärvaro är en kommunövergripande plan och innehåller en 
åtgärdstrappa med ökade insatser utifrån nivån på eleven frånvaro. Olika ansvarsroller är tydliga 
och redovisningar om frånvaron ska lämnas av rektor till förvaltningen fyra gånger/läsår. 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

I Sotenäs kommuns vision 2020 skrivs Livslångt lärarande fram som ett prioriterat mål. 
 
I programförklaringen 2015–2018 finns målet att: 
Varje elev syns utifrån sina egna förutsättningar och utvecklas utifrån dessa  

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Den samhällsekonomiska vinsten beräknas i ett livslångt perspektiv till ca 15 mkr för varje individ 
som undviker att hamna i utanförskap på grund av ofullständiga betyg. 

Regelverk  
Skollagen 2010 Kap 7 
17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den 
verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att 
utebli. 
23 § Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att elevens vårdnadshavare 
inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske, får hemkommunen förelägga elevens 
vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter. 
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Forts. UN § 45  UN 2017/35 

Medborgarperspektiv  
Med ökad närvaro och därmed sannolika ökade meritvärden från grundskolan skapas 
förutsättningar att en större andel unga kommer in på önskade gymnasieprogram fullföljer sin 
gymnasieutbildning, vilket i sin tur ger möjligheter för fortsatta studier eller arbete. 
 
I SKL's kommunöversikt Kommuners Kvalitet i Korthet (KKiK) 2016 kan man utläsa andelen 
gymnasieelever som tagit examen inom 4 år inkl. IM, %. För Sotenäs kommun är andelen 65,7% 
jämfört med riket 71,4%. 
 

Slutsats  

En ökad kontroll på huvudmannanivå samt kommungemensamma insatser och åtgärder utifrån 
Främjandeplan för ökad skolnärvaro kommer att bidra till ökad skolnärvaro för eleverna i Sotenäs 
kommun. 

Bilaga/Bilagor 

• Främjandeplan för ökad skolnärvaro 

Yrkande  

Jeanette Loy (M) yrkar att  
• Utbildningsnämnden ställer sig bakom främjandeplan för ökad skolnärvaro.  
• Uppföljning sker i SKA-rapporten.  
• Förvaltningschefen får i uppdrag att implementera denna. 
 

Anders Thompson (M) har ett ändrings-yrkande i texten i åtgärdstrappan, 
första till tredje frånvarotillfället eller mindre än 10% 

• Eleven uppmärksammas positivt vid ankomsten tillbaka. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Jeanette Loy (M) förslag och Anders Thompson (M) finner att 
utbildningsnämnden antar dessa. 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden ställer sig bakom främjandeplan för ökad skolnärvaro. Uppföljning sker i 
SKA-rapporten. Förvaltningschefen får i uppdrag att implementera denna samt införa ändringar i 
text för åtgärdstrappan. 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 46   UN 2017/32 

Anläggningsstöd 2017 

Sammanfattning 

Inkomna ansökningar har bedömts utifrån föreningens verksamhet och nämndens 
prioriteringsordning. För några av projekten, har en kontakt och dialog med föreningarna tagits. 

 
Beskrivning av ärendet 

Utbildningsnämnden fördelar ett föreningsstöd som är inriktat mot föreningslivets anläggningar. 
Vid sista ansökningsdag har 19 ansökningar inkommit till ett värde av ca 3 700 000 kr 

I kommunfullmäktiges budget finns 1 000 000 kr avsatta att fördela för 2017. Anläggningsstödet 
skall hjälpa föreningarna att förbättra och utveckla sin verksamhet genom att det ges möjlighet till 
ändamålsenliga anläggningar. 

Stödet kan även användas för att underhålla viktiga kulturella objekt 

Koppling till vision, programförklaring och mål 

Anläggningsstödet ger föreningarna förutsättningar att ge innevånarna en meningsfull fritid och 
kulturliv. 

Bilaga/Bilagor 

• Bilaga Prioriteringar Anläggningsstöd 
 
Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Utbildningsnämndens arbetsutskott tar del av informationen samt skickar förslaget om 
anläggningsstöd till Utbildningsnämnden den 6/4 för beslut. 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden fastställer fördelningen av anläggningsstöd 2017.  
 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 47   UN 2017/24 

Kultursekreterare 
 

Sammanfattning  

Utbildningsnämnden har ansvar för kulturfrågor i kommunen. I dagens organisation finns det endast 
0,3 tjänst som kulturprojektsamordnare som jobbar med dessa frågor. 
Verksamheten bedömer att, för att kunna uppfylla de mål och önskemål som politiken har satt, finns 
ett behov att förstärka med en 1,0 tjänst som kultursekreterare. 

Beskrivning av ärendet 

I besparingsåtgärd inför 2013 genomfördes indragning av befintlig kultursekreterartjänst och en ny 
organisation beslutades.  
Denna organisation har inneburit en stor arbetsbörda på kultur o fritidschefsrollen, och vid SKA-
utvärderingen har det påpekats på behovet av en kultursekreterartjänst. 
En kultursekreterartjänst skall fungera som projektledare för framtida kulturprojekt och skapa 
nätverk mellan kulturaktörer och kulturföreningar i kommunen. 
Flera olika regionala och delregionala nätverk kräver också deltagande från kommunen som kan 
ligga på denna tjänst. 
 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

En förstärkning med kultursekreterartjänst ökar måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges 
inriktningsmål om möjligheten till ett rikt fritids och kulturliv. 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
En kultursekreterartjänst innebär en kostnadsökning under 2017 med 250 000 kr och en ramökning 
2018 med 550 000 kr. 
Verksamheten ser inga möjligheter att finansiera detta inom befintlig ram utan att omprioritera 
övrig verksamhet. 
För 2018 finns ett äskande inför budgetarbetet inlämnat.  
Ev. kan en ökning under 2018 finansieras med ökade intäkter med ca 50% då tjänsten skall arbeta 
med att driva div kulturprojekt, men denna intäkt är inte helt stadig utan kan variera något under 
åren  
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forts.  UN § 47  UN 2017/24 

Medborgarperspektiv  
Med en kultursekreterartjänst kan arbetet med att genomföra och stärka kulturverksamheten som 
kommer medborgarna till godo. 
Kulturverksamhet och verksamheter via föreningslivet är en framgångsfaktor i integrationsarbetet 
och har varit en framgångsfaktor i flera andra kommuner. 
 

Slutsats  

Behovet av en kultursekreterartjänst har framförts under flera SKA-redovisningar och samtal i 
nämnden. Kommunen är idag delaktig i flera stora kulturprojekt, tex Udden, Udden 
skulpturutställning, Stenens Hus, Granitkusten m.fl. Dessa projekt kräver mycket arbete som idag 
inte ryms inom dagen organisation. 
Med en större organisation kan Sotenäs kommun ta ett större ansvar i projektet och har större 
möjligheter att vara projektägare i framtiden. 
Finansieringen kan inte ske inom ram utan stor påverkan på övrig verksamhet, och en 
omprioritering kommer att få full effekt tidigast 2018. 
Förslag om finansiering 2017 är att skjuta på anställningen av en skolbibliotekarie till oktober 2017. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att inrätta en 1,0 tjänst som kultursekreterare senast oktober 2017. 
Finansiering sker genom att Kultur o Fritid tillförs en ramförstärkning inför 2018 med 550 000 kr. 
Tjänsten som skolbibliotekarie tillsätts tidigast oktober 2017. 

Yrkande  

Mikael Sternemar (L) yrkar att ärendet utgår och tas upp på nästa Utbildningsnämnd den 11/5 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden fastställer att ärendet utgår och tas upp på nästa Utbildningsnämnd den 11/5 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UN § 48   UN 2016/116 

Normer föreningsbidrag 
 

Sammanfattning  

Kultur o Fritid arbetar med att ta fram nya föreningsnormer för att möta framtidens behov. 
För att synliggöra processen med framtagningen av de nya bidragsnormerna är det viktigt att tydlig 
visa vilka steg och tidsplan som gäller för arbetet. 
 

Beskrivning av ärendet 

Kultur o Fritid har påbörjat arbetet med att ta fram nya föreningsnormer för att möta framtidens 
behov. Under 2016 beslutades att utbildningsnämnden skall handlägga kommunens alla 
föreningsbidrag till ideella föreningar. 
 

Koppling till vision, programförklaring och mål  

Stöd till det ideella föreningslivet uppfyller fullmäktiges inriktningsmål om möjligheten till ett aktiv 
fritids och kulturliv. 
 

Konsekvensbeskrivning av ärendet 

Ekonomi  
Förutsättningarna för att få föreningsbidragen till acceptabla nivåer behöver en ramökning med ca 
300 000kr/år tillföras. Denna ökning är äskad till budget 2018. 
 

Organisation och personal  
Ingen påverkan. 

Medborgarperspektiv  
Föreningsbidrag är en viktig del i de ideella föreningarnas möjlighet till att genomföra aktiviteter 
för medborgare i Sotenäs kommun. 
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Slutsats  

Föreningsnormer och bidrag är en viktig del i kommunens stöttning av föreningslivet. I arbetet med 
att ta fram nya normer och bidrag är det viktigt att föreningslivet kommer in i processen innan 
förslag till beslut presenteras. Kultur o Fritidsavdelningen har tagit fram en tidsplan för detta arbete. 
 
1. Förslag till normer och bidrag presenteras UN      Klart 
  
2 Nämndens synpunkter inarbetas i förslaget. 
 
3 Nytt förslag föreningsnormer till UN     11 maj 
 
4 Remiss till föreningar inkl. ordförandeträffar under hösten 
 
5 Förslag till beslut UN    23 nov  
  

Förvaltningens förslag till beslut  

Utbildningsnämnden beslutar att anta föreslagen tidsplanering. 
 

Yrkande  

Mikael Sternemar (L) yrkar att ärendet åter tas upp på utbildningsnämnden den 11/5 

Propositionsordning 

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

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. Ärendet tas åter upp på utbildningsnämnden den 
11/5 

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
Utbildningsnämnden 
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UN § 49 

    
Stående punkter – information, meddelanden och kurser 

a. Fritid & Kultur  

Staffan Karlander informerar om en kommande utställning under sommaren 2017 i Kungshamn av 
konstnären Salvadore Dali,s skulptur ”smältande klocka”  
 
 

b. Frisk & sjukfrånvaro 

 
 

c. Folkhälsomål 

 
 

d. Övriga meddelanden i pärm.   

(UN Meddelanden 2017)   

e. Information: 

 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av informationen. 
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UN § 50    

Besök Linus och Lina 
 
Utbildningsnämnden besöker verksamheten Linus och Lina. 
 
 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av besöket.  

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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UN § 51    

Besök Solhagens förskola 
Utbildningsnämnden besöker nya förskolan Solhagen. 
 
 
 

Utbildningsnämndens beslut  

Utbildningsnämnden tar del av besöket.  

 

Skickas till 

Förvaltningschefen 
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