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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

Plats och tid

Sal 209 i Ale gymnasium, kl. 9:00–14:30

Beslutande och tjänstgörande
ersättare

Elena Fridfelt (C), ordförande
Dennis Ljunggren (S)
Peter Kornesjö (M)
Peter Ohlsson (S)
Kajsa Nilsson (M)
Helene Ahlberg (AD)
Klas Nordh (FP)
Jonatan Sundeen (KD)
Johnny Sundling (V)
Jenny Sandqvist (MP)
Carina Lundgren (S)

Närvarande ersättare

Ida Löfgren (M)
Susanna Mouvitz (M)
Helena Solving (AD)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Toni Andersson (S)
Anita Engström (S)
Jim Zetterman (S)

Övriga deltagande

Thorbjörn Jordansson, tf. sektorschef
Iva Rodrigues Fernandes, nämndsekreterare
Tomas Nilsson, verksamhetschef § 22
Katrin Busck, verksamhetschef § 24-25, 26
Joakim Östling, verksamhetschef § 34-40,48
Eva Eriksson, rektor § 48
Joakim Malmberg, controller § 32-33
Mikael Falk, controller § 26, 28-31

Utses att justera

Dennis Ljunggren

Justeringens plats och tid

Kommunhus Nödinges lokaler, Ale Torg 7,
Nödinge 2014-02-24

Underskrifter
Paragrafer:20-22, 24-48
Sekreterare:
Iva Rodrigues Fernandes
Ordförande:
Elena Fridfelt
Justerande:
Dennis Ljunggren
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2014-02-19

Datum för anslags uppsättande

2014-02-25

Datum för anslags nedtagande

2014-03-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinges lokaler, Ale Torg 7,
Nödinge

Underskrift
Iva Rodrigues Fernandes

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN § 20

Utgående ärende
Ärende 5: Information om vårdnadsbidrag under sommaren utgår från dagens sammanträde.

Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN § 21

Tillkommande ärende
Ordförande föreslår nämnden att följande ärenden tillkommer på dagens sammanträde:
-

Begäran om budgetjustering
Yttrande till skolinspektionen gällande elev vid Himlaskolan

Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner föredragningslistan.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000082/13
UBN § 22

Revidering av kostprogrammet
Ale kommuns kostprogram innehåller riktlinjer som säkerställer en hög kvalitet inom
mathanteringen och fungerar som ett vägledande dokument. Kostprogrammet tillämpas av
alla som ansvarar och hanterar maten inom barnomsorg, grund- och gymnasieskolor, särskilt
boende, gruppboende, korttidsverksamhet och i det egna hemmet för äldre och personer med
funktionsnedsättning.
Kostprogrammet infördes 2011 i samarbete med representanter från varje sektor med
utgångspunkt från SMART-modellen, ett hjälpverktyg för att göra hälsosammare och
miljövänligare val av livsmedel.
En revidering av kostprogrammet har utförts under året för att omfatta nya lagar,
förordningar samt rekommendationer som har tillkommit sedan kostprogrammet i Ale
kommun infördes. Minskat onödigt matsvinn är en sådan rekommendation som har införts i
det nya dokumentet. Samtliga förändringar är förankrade och godkända av Referensgrupp för
kostprogrammet som består av representanter från sektor UKF och ATO.
Kostprogrammet fastställs av kommunfullmäktige.

Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till
utbildningsnämnden
1.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslag till
kostprogram för Ale kommun.

Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid, 2013-09-02
Kostprogram Ale kommun

Yrkande

Ordförande bifaller sektorns beslutsförslag. Ordförande lämnar följande tilläggsförslag:
Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att återkomma till nämnden med en redovisning av vad det skulle
kosta att införa kostnadsfri pedagogisk lunch i förskolan.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande samt sektorns beslutsförslag och finner att
nämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

Beslut
1.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslag till
kostprogram för Ale kommun.

2.

Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att återkomma till nämnden med en
redovisning av vad det skulle kosta att införa kostnadsfri pedagogisk lunch i förskolan.

___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000077/13
UBN § 24

Remiss gällande motion om utvecklade
feriearbeten i Ale kommun
Motion om utvecklande av feriearbeten i Ale kommun har behandlats för yttrande i Sektor
utbildning, kultur och fritid av verksamhetscheferna för förskola, skola samt utveckling och
elevhälsa. Bedömningen är att feriearbeten är viktigt för våra ungdomars kontakt med och
inblick i arbetslivet.
I förskola och skola arbetar vi med det entreprenöriella lärandet på olika sätt, exempelvis
arbetet med Natur och teknik för alla (NTA) och som elevens val kan eleverna välja PRAO
(praktisk arbetslivsorientering).
Utbildningsverksamhetens uppdrag för utveckling och lärande är formulerat i våra statliga
styrdokument men förskola och skola har även ett kommunalt uppdrag där ökad samverkan
med näringslivet kan gynna barns lärande.
Ale kommuns sommaröppna förskolor och fritidshem erbjuder de antal platser för
feriearbeten som är möjlig utifrån verksamheten samt tillgång till lämpliga handledare.

Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-01-29
Motion om utvecklande feriearbeten i Ale kommun
Arbetsutskottets protokoll § 17, 2014-02-05

Arbetsutskottets beslutsförslag till utbildningsnämnden
1.

Utbildningsnämnden tycker att intentionerna i motionen är bra men då motionen inte
direkt vänder sig till nämnden lämnar Utbildningsnämnden ärendet utan beslutsförslag.

Beslut
1. Utbildningsnämnden tycker att intentionerna i motionen är bra men då motionen inte
direkt vänder sig till nämnden lämnar Utbildningsnämnden ärendet utan beslutsförslag.
___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000113/12
UBN § 25

Motion från Paula Örn (S) och Dennis Ljunggren
(S) om ökad vistelsetid i förskolan för barn med
arbetslösa föräldrar
Den 27 maj 2013 återremitterade kommunfullmäktige Utbildningsnämndens tidigare yttrande
över motionen gällande ökad vistelsetid i förskolan med motiveringen att forskningsläget
beträffande barns vistelsetid i förskolan skulle klarläggas.
Beslutsunderlag







Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2013-02-27
§ 118 KF, 2013-05-27
Yttrande 2012-10-31
§ 35 UBN, 2013-02-27
Arbetsutskottets protokoll § 16, 2014-02-05

Arbetsutskottets beslutsförslag till utbildningsnämnden
1.

Utbildningsnämnden översänder kompletterat yttrande till kommunfullmäktige gällande
motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn med arbetslösa föräldrar.

Yrkande

Ordförande med stöd av ledamot Klas Nordh (FP) lämnar följande tilläggsförslag:
Utbildningsnämnden konstaterar att det finns rapporter som visar att det inte är skadligt för barn att vistas
mer än 15 timmar på förskolan och ställer sig inte helt bakom tjänsteutlåtandet då det bara pekar på
rapporter som visar det motsatta.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller
detsamma.

Beslut
1. Utbildningsnämnden översänder kompletterat yttrande till Kommunfullmäktige gällande
motion om ökad vistelsetid i förskolan för barn med arbetslösa föräldrar.

Justerandes sign.
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

2. Utbildningsnämnden konstaterar att det finns rapporter som visar att det inte är skadligt
för barn att vistas mer än 15 timmar på förskolan och ställer sig inte helt bakom
tjänsteutlåtandet då det bara pekar på rapporter som visar det motsatta.
___

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

12(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000022/14
UBN § 26

Ny ventilation Surte förskola
Fastighetsavdelningen har för utbildningsnämndens räkning ansökt om investeringsmedel för
ombyggnation av Surte förskolas ventilationssystem. Den uppskattade kostnaden för detta var
beräknad till 3 mkr. Vid arbetet med projektering uppdagades det att arbetet var betydligt mer
komplext än vad som var tänkt från början vilket medför att den tilldelade investeringen för
ändamålet inte täcker behovet.
Det som fördyrat projektet är att det krävs betydligt större ingrepp i takkonstruktionen än vad
den första bedömningen visade. Den kostnadsbedömning som gjorts i samband med
projekteringen visar att den totala kostnaden för byte av ventilation slutar på 6 mkr.
Fastighetsavdelning bidrar med 1 mkr från sitt planerade underhåll vilket gör att medel på 2
mkr saknas för att genomföra bytet av ventilation.
Då utbildningsnämnden saknar medel för de fördyrande åtgärderna ansöker
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen om ett tilläggsanslag för investering på 2 mkr för att
kunna genomföra ett byte av ventilationen på Surte förskola.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor kommunstyrelsen 2014-01-29
Arbetsutskottets protokoll § 33, 2014-02-05

Arbetsutskottets beslutsförslag till utbildningsnämnden
1.
2.

Utbildningsnämnden ansöker till kommunstyrelsen om ett tilläggsanslag för investering
på 2 mkr för att användas till byte av ventilation på Surte förskola.
Vid kommunstyrelsens godkännande föreslår Utbildningsnämnden att kommunstyrelsen
uppdrar åt fastighetsavdelningen att genomföra projektet.

Beslut
1. Utbildningsnämnden ansöker till kommunstyrelsen om ett tilläggsanslag för investering på
2 mkr för att användas till byte av ventilation på Surte förskola.
2. Vid kommunstyrelsens godkännande föreslår Utbildningsnämnden att kommunstyrelsen
uppdrar åt fastighetsavdelningen att genomföra projektet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

Protokollsanteckning

Utbildningsnämnden vill beställa en förskola med fungerande ventilation. Vi har nu fått en
kostnadsuppgift på byte av ventilation i Surte förskola till en kostnad av 6 miljoner kronor.
Nämnden och sektorns tjänstemän har inte den detaljkunskap som kan tyckas krävas för att
bedöma om kostnaden är rimlig eller inte. Vi har inte heller fått ta del av de underlag som
ligger till grund för kostnadsberäkningen. Med gällande arbetsordning ska nämnden ansöka
hos kommunstyrelsen för att få lägga beställning av utbyte av ventilation och nämnden har
därför yrkat bifall till sektorns förslag trots att nämnden inte kan ifrågasätta
kostnadsberäkningen.
___

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Sektor samhällsbyggnad
Fastighetsavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000021/14
UBN § 27

Fakturering Allmän förskola för barn 3-5 år i Ale
kommun
Allmän förskola skall erbjudas alla barn 3-5 år under 525 tim/år och vara avgiftsfri.
Ale kommuns tillämpningsregler ändrades 2011 så att barn 3-5 år som behöver omsorg utöver
allmän förskola faktureras full avgift under lov och reducerad avgift under skoltid.
Kommunens barnadministrativa system stödjer inte fakturering på det viset. Kommunen går
in i ett systembyte under 2014, men inte heller det nya systemet klarar att fakturera i ett sådant
läsårsschema.
Den vinst som sektorn hoppades på då faktureringen ändrades 2011 har till stor del uteblivit,
eftersom det krävts mycket arbetstid hos den administrativa personalen. Detta gör att nyttan
för vårdnadshavarna att ha en jämn fakturering över året större än kommunens nytta av ett
riktigare faktureringssystem.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtende från sektor utbildning, kultur- och fritid, 2014-01-27
Arbetsutskottets protokoll § 18, 2014-02-05

Arbetsutskottets beslutsförslag till utbildningsnämnden
1.

Utbildningsnämnden beslutar att allmän förskola med 525 timmar/år för barn 3-5 år ska
följa skolans läsårstider i verksamheten, men att avgiften för övrig tid faktureras med
reducering varje månad.

Yrkande

Ordförande med stöd av vice ordförande lämnar följande tilläggsförslag:
Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn åt se över faktureringsrutiner gällande skolbarnsomsorgen.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

Beslut
1. Utbildningsnämnden beslutar att allmän förskola med 525 timmar/år för barn 3-5 år ska
följa skolans läsårstider i verksamheten, men att avgiften för övrig tid faktureras med
reducering varje månad.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn åt se över faktureringsrutiner gällande
skolbarnsomsorgen.
___
Beslutsexpediering
Verksamhetschef förskola

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000016/14
UBN § 28

Uppföljning av interkommunala intäkter och
kostnader
Controller Joakim Malmberg redovisar nämndens interkommunala intäkter och kostnader.

Beslut
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000005/14
UBN § 29

Förskolor i Älvängen
Det nya bostadsområdet i Älvängen (Kronogården) har sedan det planerats inrymt både
förskola och skola. Efter beslutet i fullmäktige om att avveckla kommunens gymnasieskola
innebar detta även att byggnationen av en ny skola i Nödinge stoppades. Det har sedan detta
beslut fattades arbetats med att se om skolan utifrån hur den var tänkt i Nödinge helt sonika
gick att flytta till Älvängen och området Kronogården.
Skolan i Nödinge var tänkt att inrymma även förskola i byggnaden då elevunderlaget inte var
stort nog att fylla skolan. En sådan lösning utifrån det ritningsunderlag som finns i dagsläget är
inte möjligt då skolverksamheten behöver de klassrum som förskolan skulle gjort anspråk på.
Den första och kanske viktigaste frågan är huruvida det bör finnas en förskola i Kronogården
eller inte. Om det är önskvärt att Kronogården skall kunna erbjuda denna service behöver
sektor UKF ett beslut om att detta skall ingå i uppdraget med att färdigställa den nya
skolbyggnaden i Älvängen.
Utifrån de enheter som finns inom förskolan i Älvängen idag så behöver antalet
barnomsorgsplatser utökas med 2 avdelningar fram till 2017 med befolkningsprognosen som
utgångspunkt. Samtidigt finns det upprustningsbehov av befintliga lokaler vilket medför att en
planering av antalet förskoleplatser i Älvängen bör se till helheten och inte enbart till en
eventuell placering av förskoleverksamhet i Kronogården.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-02-11

Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till
utbildningsnämnden
1.
2.

Utbildningsnämnden ger sektor utbildning, kultur och fritid samt fastighetsavdelningen i
uppdrag att i arbetet med den nya skolan i Kronogården försöka inrymma
förskoleverksamhet på minst 4 avdelningar.
Utbildningsnämnden ger sektor utbildning, kultur och fritid i uppdrag att påbörja
arbetet med att tillgodose det framtida behovet av barnomsorgsplatser i Älvängen.

Yrkande

Vice ordförande yrkar bifall till sektorns beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på vice ordförandes yrkande och finner att nämnden bifaller
detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

Beslut
1. Utbildningsnämnden ger sektor utbildning, kultur och fritid samt fastighetsavdelningen i
uppdrag att i arbetet med den nya skolan i Kronogården försöka inrymma
förskoleverksamhet på minst 4 avdelningar.
2. Utbildningsnämnden ger sektor utbildning, kultur och fritid i uppdrag att påbörja arbetet
med att tillgodose det framtida behovet av barnomsorgsplatser i Älvängen.
___

Beslutsexpediering
Sektor utbildning, kultur och fritid
Fastighetsavdelningen, Fastighetschef Monika Jonasson
Fastighetsavdelningen, Projektledare Kronogården Fredrik Johansson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000015/14
UBN § 30

Lokalförsörjning för förskolorna i Surte
Enligt befolkningsprognosen så kommer antalet förskolebarn att öka kraftigt i Surte fram till
2017. Det finns ett behov av att tillskapa 50-70 nya platser inom perioden 2013-2017 utifrån
de enheter som finns idag. På uppdrag av utbildningsnämnden har lokalplaneringsgruppen
tagit fram tre stycken olika alternativ för att säkerställa att antalet förskoleplatser i Surte
motsvarar behovet enligt befolkningsprognosen. Det har utöver detta arbetats med ytterligare
ett alternativ som innebär en etablering av en förskola i Green Village. De olika alternativen
har utmynnat i ett antal förslag.
1. Etablera förskola i Green Village via ett arrendeavtal för mark där Ale kommun köper
in lokaler och etablerar verksamheten.
2. Ombyggnation av Nordgärdets förskola till 4 eller 6 avdelningar.
3. Utbyggnad av Surte förskola med 3 avdelningar.
4. Nybyggnation av förskola på Surte IP, Ersätta Nordgärdets förskola med en helt ny
byggnad, Nybyggnad i korsning Egnahemsvägen/Bruksvägen eller nybyggnad på
Videgårdsvägen.
Förslaget med tillbyggnad av Surte förskola är enda förslaget ovan som inte innebär någon
egentlig kapacitetsökning med alternativet kring Green Village undantaget. Sektor UKF har
som riktlinje att inte etablera verksamhet på mindre än 4 avdelningar men är villig att göra ett
undantag för Green Village under förutsättning att det går att få till en tillfredställande lösning
med lokaletablering samt utemiljö.
Sektor UKF förespråkar en ny förskola på 6 avdelningar på Surte IP. Platsen är lättillgänglig
och förhållandevis lätt att etablera verksamhet på. Tanken med en förskola på 6 avdelningar är
att det kan leda till att de tillfälliga lokalerna i Bohus i så fall avvecklas. Om utredningen visar
att marken som finns till förfogande i Green Village inte motsvarar sektor UKF:s krav ur
verksamhetssynpunkt så kommer en ny förskola på 6 avdelningar tillsammans med Surte
förskola att klara behovet av barnomsorgsplatser.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse skriven av sektor utbildning, kultur- och fritid, 2014-02-11
Arbetsutskottets protokoll § 19, 2014-02-05

Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till
utbildningsnämnden
1.
2.

Utbildningsnämnden beslutar att fortsätta arbetet med utredning av möjligheten att
etablerar en ny förskola i Green Village utifrån beskrivna förutsättningar.
Utbildningsnämnden ger fastighetsavdelningen i uppdrag att ta fram en förstudie, kalkyl
samt tidplan för en eventuell etablering av förskola i Green Village

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

20(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

3.
4.
5.
6.

Utbildningsnämnden beslutar om att ersätta Nordgärdets förskola med en ny förskola
på Surte IP på 6 avdelningar samt att kultur- och fritidsnämnden inkommer med ett
yttrande kring placeringen.
Utbildningsnämnden ansöker till kommunstyrelsen om att få ianspråktaga
investeringsmedel på 3,5 mkr för arbete med detaljplanändring samt projektering för en
ny förskola på 6 avdelningar med placering på Surte IP
Utbildningsnämnden ger vid kommunstyrelsens godkännande fastighetsavdelningen i
uppdrag att genomföra arbetet enligt punkt 4.
Utbildningsnämnden ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra
detaljplanändring för föreslagen tomt på Videgårdsvägen för framtida behov.

Yrkande

Ordförande och vice ordförande yrkar bifall till samtliga av sektorns beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget och vice ordförandes yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden beslutar att fortsätta arbetet med utredning av möjligheten att
etablerar en ny förskola i Green Village utifrån beskrivna förutsättningar.

2.

Utbildningsnämnden ger fastighetsavdelningen i uppdrag att ta fram en förstudie, kalkyl
samt tidplan för en eventuell etablering av förskola i Green Village.

3.

Utbildningsnämnden beslutar om att ersätta Nordgärdets förskola med en ny förskola
på Surte IP på 6 avdelningar samt att kultur- och fritidsnämnden inkommer med ett
yttrande kring placeringen.

4.

Utbildningsnämnden ansöker till kommunstyrelsen om att få ianspråktaga
investeringsmedel på 3,5 mkr för arbete med detaljplanändring samt projektering för en
ny förskola på 6 avdelningar med placering på Surte IP.

5.

Utbildningsnämnden ger vid kommunstyrelsens godkännande fastighetsavdelningen i
uppdrag att genomföra arbetet enligt punkt 4.

6.

Utbildningsnämnden ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra
detaljplanändring för föreslagen tomt på Videgårdsvägen för framtida behov.

___

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Fastighetschef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

21(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000020/14
UBN § 31

Bidrag till fristående förskolor 2014
Sektorn föreslår Utbildningsnämnden att fastställa ersättningen till fristående förskolor.
Prislistan bygger på Ale kommuns budgeterade kostnader för kommunens egna förskolor.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-02-18
Prislistan till fristående förskolor 2014
Social vikt i förskola och grundskola

Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till
utbildningsnämnden
1.

Utbildningsnämnden fastställer ersättningen till fristående förskolor för 2014.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden fastställer ersättningen till fristående förskolor för 2014.

___

Beslutsexpediering
Fristående förskolor med barn folkbokförda i Ale kommun

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

22(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000018/14
UBN § 32

Bidrag till fristående grundskolor 2014
Sektorn föreslår Utbildningsnämnden att fastställa ersättningen till fristående grundskolor.
Prislistan bygger på Ale kommuns budgeterade kostnader för kommunens egna grundskolor.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-02-18
Prislistan till fristående grundskolor 2014
Social vikt i förskola och grundskola

Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till
utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden fastställer ersättningen till fristående grundskolor för 2014.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden fastställer ersättningen till fristående grundskolor för 2014.

___
Beslutsexpediering
Fristående grundskolor med barn folkbokförda i Ale kommun

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

23(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000006/14
UBN § 33

Utbildningsnämndens årsredovisning 2013
I årsredovisningen ligger sektor utbildning, kultur och fritids redogörelse för verksamhetsåret
2013. I bokslutet redovisas nämndens uppdrag, händelser i verksamheten, årets måluppfyllelse,
ekonomiskt resultat, verksamhetsmått, investeringar, personaldata och tankar inför budgetåret
2014.
Det har under året blivit tydligt att det funnits strukturella obalanser mellan olika
verksamhetsområden. Medan för- och grundskolenheter visat ekonomiska underskott har
centrala verksamheter under ledning och nämnd visat betydande överskott.
Sektor utbildning, kultur och fritid bedriver även tillagningsköket på äldreboendet Backavik på
uppdrag av Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden. Det ekonomiska utfallet för detta visar
ett underskott på 180 tkr. Frågan är viktig ur ett principiellt perspektiv då sektorn inte borde
utföra tjänster åt andra sektorer utan full kostnadstäckning.
Beslutsunderlag






Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid, 2014-01-21
Årsredovisning för UBN 2013
Uppföljning av internkontrollplan 2014
Arbetsutskottets protokoll § 23, 2014-02-05

Arbetsutskottets beslutsförslag till utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för 2013.
2. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av uppföljning av internkontrollplan 2013.

Beslut
1. Utbildningsnämnden godkänner årsredovisningen för 2013.
2. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av uppföljning av internkontrollplan 2013.
___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

24(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN § 34

Behörighet till gymnasiet samt SALSA
Verksamhetschef Joakim Östling informerar om behörigheten till gymnasiet. Av Ale
kommuns kommunala skolor är 84 % av eleverna i årskurs 9 behöriga till gymnasiet. Flickorna
har betydlig bättre meritvärde än pojkarna.
Verksamhetschef Joakim Östling kommer tillbaka till nämnden framöver för att hålla en
dragning av SALSA.

Beslut
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

25(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000005/14
UBN § 35

Nationella prov
Verksamhetschef Joakim Östling informerar om skolornas resultat på nationella prov.
Yrkande

Ordförande lämnar följande beslutsförslag:
Utbildningsnämnden ser med stor oro på att det är ett stort antal elever som inte deltar i de nationella proven.
Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att rapportera en analys av varför det har varit så samt återkomma
med åtgärder för att säkerställa att deltagandet i de nationella proven ska vara 100 %.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut
1. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att rapportera en analys av varför det har varit så
samt återkomma med åtgärder för att säkerställa att deltagandet i de nationella proven ska
vara 100 %.
2. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

26(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN § 36

Information om verksamheterna i Ale gymnasium
Verksamhetschef Joakim Östling informerar om Kyrkbyskolan samt Ale gymnasium.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

27(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000131/13
UBN § 37

Motion från Aroseniusskolan om PRAO
Det har inkommit en motion från Aroseniusskolan som liknar den motion som har skickats in
från elever på Kyrkbyskolan angående Prao. I motionen från Aroseniusskolan skriver eleverna
att de borde få praoa i syfte att få inblick i arbetslivet.
Prao i Ale kommun är just nu organiserad enligt följande:
Alla högstadieskolor har prao knutet till elevens val, där elever har möjlighet att välja prao.
Denna möjlighet finns i årskurs 8 och 9. Skälet till detta är att det ger goda möjligheter för
lärare att samrätta nationella prov och minska elevgrupper i elevens val-grupper.
Elevens val ligger på några skolor i sammahållna perioder medan den på andra skolor ligger
utspridda över terminen.
Praoplatser ordnas i första hand genom föräldrar och vänner. Skolan hjälper till med att hitta
praoplatser vid behov.
Högstadieskolornas rektorer, tillsammans med verksamhetschef Joakim Östling, har under
januari 2014 träffats för att diskutera framtidens prao i Ale kommun. Arbetet i gruppen
kommer att visa om det går att komplettera dagens ”Elevens val-prao” med prao för alla
elever någon period under högstadieåldern. En viktig del i det arbetet är att integrera praon
med arbetet i den ordinarie verksamheten; exempelvis att svensklärarna arbetar med hur man
skriver en arbetsansökan.
Verksamhetschef Joakim Östling kommer under vårterminen bjuda in till uppföljningsmöten
där högstadierektorer, kommunens studie och yrkesvägledare, en lärare per skola och Ale
gymnasiums rektor deltar.
Ale kommuns näringslivschef kommer att delta i gruppens arbete för att skapa goda relationer
mellan skola och näringsliv.
Skolornas respektive elevråd kommer att vara remissinstans till gruppens arbete. Gruppens
arbete kommer att ta tid då stort antal praoplatser behöver ordnas vilket gör att frågan om
utökning av prao ännu inte kan besvaras. Gruppens arbete planeras vara klart till maj 2014.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-01-29
Motion Aroseniusskolan
Arbetsutskottets protokoll § 28, 2014-02-05

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

28(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till
utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande

Vice ordförande yrkar bifall till sektorns beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på vice ordförandens yrkande och finner att nämnden bifaller
detsamma.

Beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
____
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

29(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000132/13
UBN § 38

Motion från Kyrkbyskolan angående PRAO
Det har inkommit en motion från Kyrkbyskolan som liknar den motion som har skickats in
från elever på Aroseniusskolan angående Prao. I motionen från Kyrkbyskolan skriver eleverna
att de borde få praoa, och inte bara på elevens val veckan som är en gång om året i fyra dagar.
Man beskriver även att elever som valt kör då inte får möjlighet att praoa och det är svårt att
veta vad man vill arbeta med resten av livet.
Prao i Ale kommun är just nu organiserad enligt följande:
Alla högstadieskolor har prao knutet till elevens val, där elever har möjlighet att välja prao.
Denna möjlighet finns i årskurs 8 och 9. Skälet till detta är att det ger goda möjligheter för
lärare att samrätta nationella prov och minska elevgrupper i elevens val-grupper.
Elevens val ligger på några skolor i sammahållna perioder medan den på andra skolor ligger
utspridda över terminen.
Praoplatser ordnas i första hand genom föräldrar och vänner. Skolan hjälper till med att hitta
praoplatser vid behov.
Högstadieskolornas rektorer, tillsammans med verksamhetschef Joakim Östling, har under
januari 2014 träffats för att diskutera framtidens prao i Ale kommun. Arbetet i gruppen
kommer att visa om det går att komplettera dagens ”Elevens val-prao” med prao för alla
elever någon period under högstadieåldern. En viktig del i det arbetet är att integrera praon
med arbetet i den ordinarie verksamheten; exempelvis att svensklärarna arbetar med hur man
skriver en arbetsansökan. Verksamhetschef Joakim Östling kommer under vårterminen bjuda
in till uppföljningsmöten där högstadierektorer, kommunens studie och yrkesvägledare, en
lärare per skola och Ale gymnasiums rektor deltar.
Ale kommuns näringslivschef kommer att delta i gruppens arbete för att skapa goda relationer
mellan skola och näringsliv.
Skolornas respektive elevråd kommer att vara remissinstans till gruppens arbete. Gruppens
arbete kommer att ta tid då stort antal praoplatser behöver ordnas vilket gör att frågan om
utökning av prao ännu inte kan besvaras. Gruppens arbete planeras vara klart till maj 2014.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-01-29
Motion Kyrkbyskolan
Arbetsutskottets protokoll § 29, 2014-02-05

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

30(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till
utbildningsnämnden
1.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande

Vice ordförande yrkar bifall till sektorns beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på vice ordförandens yrkande och finner att nämnden bifaller
detsamma.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

31(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000133/13
UBN § 39

Motion från Kyrkbyskolan angående skolgård
Det har inkommit en motion från Kyrkbyskolan angående skolgård. I motionen finns en
beskrivning att man i den nya byggnaden i gymnasiets lokaler saknar uteplatser och en
ordentlig skolgård. Eleverna beskriver att man gärna önskar möjlighet att vistas ute på
rasterna. I motionen finns förslag på saker som bör finnas på en framtida skolgård såsom
sittplatser, mål och basketkorgar.
Barn som har tillgång till en god utemiljö känner sig mer alerta. Viktiga delar i utformningen
av en skolgård är att ta hänsyn till hur stor yta elever bedöms använda, hur varierad ytan är
och hur mycket grönt den innehåller. Utbildningsnämnden har givit i uppdrag till
tjänstemännen inom UKF att arbeta fram ett förslag till en ordentlig skolgård för eleverna på
Kyrkbyskolan. I det arbetet kommer elevrådet på Kyrkbyskolan att vara delaktig.
Av ovan nämnda skäl föreslås att motionen ska bifallas.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-01-29
Motion från Kyrkbyskolan
Arbetsutskottets protokoll § 30, 2014-02-05

Arbetsutskottets beslutsförslag till utbildningsnämnden
1.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

32(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000134/13
UBN § 40

Motion från Kyrkbyskolan angående elevskåp
Det har inkommit en motion från Kyrkbyskolan angående skåpsplacering. Eleverna tycker att
alla i en klass inte borde ha skåp på samma ställe, då det blir väldigt trångt när alla kommer ut
från lektion och ska lämna sina böcker. Förslaget från eleverna är man skulle kunna fördela
skåpen, exempelvis genom att nior för överskåp och sjuor underskåp eller i sicksack eller att
hälften i klassen får överskåp och andra hälften får underskåp.
Kyrkbyskolan har tidigare haft ordningen att elever i årskurs 6 och 7 haft underskåp medan
elever i årskurs 8 och 9 har haft överskåp. Det gjorde att elever i samma klass spreds ut vid
hämtning och lämning i elevskåp. När elever sedan fick sin skolgång i Ale gymnasium
ändrades rutinen. Motionen pekar dock helt riktigt på att tidigare skåpsplacering är att föredra
och frågan har delgivits till skolledning på Kyrkbyskolan.
Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-02-29
Motion från Kyrkbyskolan
Arbetsutskottets protokoll § 31, 2014-02-05

Sektor Utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till
utbildningsnämnden
1.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Arbetsutskottets beslutsförslag till utbildningsnämnden
1.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

……..
Yrkande

1.

Ordförande, ledamot Jonatan Sundeen (KD) och ledamot Kajsa Nilsson (M) yrkar bifall
till arbetsutskottet beslutsförlag om att avslå motionen.

2.

Vice ordförande Dennis Ljunggren (S), ledamot Klas Nordh (FP) och ledamot Helena
Ahlberg (AD) yrkar bifall till sektorns beslutsförslag om att bifalla motionen.

3.

Ledamot Jonatan Sundeen (KD) med stöd av ordförande ledamot Kajsa Nilsson (M)
och ledamot Peter Kornesjö (M) föreslår följande tilläggsförslag:
Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att lyfta frågan om fördelning av elevskåp med Kyrkbyskolan
enligt motionen.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

33(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

Beslutsgång

1.

Ordförande ställer proposition på eget med ledamot Kajsa Nilsson (M) yrkande och
finner att nämnden avslår detsamma.

2.

Ordförande ställer proposition på vice ordförandes m.fl. yrkande och finner att
nämnden bifaller detsamma.

3.

Ordförande ställer proposition på ledamot Jonatan Sundeens (KD) tilläggsförslag och
finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut
1. Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att lyfta frågan om fördelning av elevskåp med
Kyrkbyskolan enligt motionen.

Reservation

Ledamöterna Peter Kornesjö (M) och Kajsa Nilsson (M) reserverar sig till fördel för eget
yrkande då de anser att ärendet inte borde beslutas av kommunfullmäktige.

Protokollsanteckning

Det är en bra motion som kommer från Kyrkbyskolan. Fördelning av elevskåpen är en fråga
som bör hanteras på skolan, kanske mellan elevråd och rektor. Frågan bör inte hanteras av
varken politiker i Utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige.
Ordförande Elena Fridfelt
__

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

34(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000053/13
UBN § 41

Skolan en stark del av Ale kommun - skrivelse från
skolrådet på Nödingeskolan
Skolrådet på Nödingeskolan har inkommit till nämnden med en skrivelse som de kallat
Skolan- en stark del av Ale.
Beslutsunderlag





Skrivelse från Nödingeskolans skolråd
Svar på frågor från Nödinge skolråd, 2012-12-17
Arbetsutskottets protokoll § 26, 2014-02-05

Arbetsutskottets beslutsförslag till utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorchef och ordföranden att besvara frågorna från
Nödinge skolråd.

Beslut
1. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorchef och ordföranden att besvara frågorna från
Nödinge skolråd.
___
Beslutsexpediering
Skolrådet i Nödinge

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

35(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000150/13
UBN § 42

Ändring av programutbud på
Introduktionsprogrammet
Inför läsåret 2014-15 kommer samtliga nationella program på Ale gymnasium att vara
avvecklade. Kvar av den gymnasiala organisationen finns de individuella programmen. Dessa
är enligt gymnasieförordningen fem till antalet; Individuellt alternativ, Preparandutbildningen,
Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion samt Språkintroduktion.
Preparandutbildningen är den enda utbildningen för elever från grundskolan som vill läsa in
behörighet till ett studieförberedande program. Som också uttrycks i Skolverkets stödmaterial,
ett program för de mest studiemotiverade eleverna utan behörighet. Här finns inget krav på
praktik eller APL under utbildningstiden. Förutom behörighetsgivande kurser får även eleven
även läsa kurser från nationella program. Utbildningslängden är ett år. Syftet med den
begränsade utbildningstiden är att avgränsa målgruppen till de mest studiemotiverade.
Programmet är därför mest lämpligt för elever som endast saknar ett eller några få betyg i sin
grundskolebehörighet och har möjlighet att nå denna på kort tid.. Elever som saknar flera
betyg bör i fortsättningen hänvisas till Individuellt alternativ.
För elever intresserade av behörighet till yrkesförberedande program finns dessutom det
Programinriktade individuella valet. Innehållet i detta program skall vara de
behörighetsgivande grundskolekurserna samt yrkeskurser och APL från något av
gymnasieskolans yrkesprogram. Syftet med programinriktat individuellt val är att elever ska få
en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och att de så snart som möjligt
ska kunna antas till det programmet.
Syftet med yrkesintroduktion är att elever ska få en yrkesinriktad utbildning som
underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier
på ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion står öppen för ungdomar som inte har de godkända
betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Den står dock inte öppen för ungdomar
som ska erbjudas språkintroduktion. Om huvudmannen för utbildningen anser att det finns
synnerliga skäl, får dock ungdomar som uppfyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas
emot till yrkesintroduktion. Med synnerliga skäl avses till exempel att en elev, trots
anpassningar och kraftfulla insatser från skolans sida, står i begrepp att helt avbryta sina
studier i gymnasieskolan och att yrkesintroduktion eller individuellt alternativ framstår som de
enda alternativen till detta.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-01-08
Arbetsutskottets protokoll § 25, 2014-02-05

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

36(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till
utbildningsnämnden
1.
2.

Utbildningsnämnden fattar beslut att från och med läsåret 2014-15 endast erbjuda de två
individuella programmen; Individuellt alternativ och Språkintroduktion.
Utbildningsnämnden fattar beslut om att hänvisa elever i behov av de tre andra
individuella programmen till samverkansregionens utbildningsutbud.

Yrkande

1. Ordförande, vice ordförande och ledamot Jenny Sandqvist (MP) yrkar bifall till sektorns
beslutsförslag.
2. Ledamot Klas Nordh (FP) lämnar följande ändringsförslag:
Utbildningsnämnden beslutar att från och med läsåret 2014-15 endast erbjuda de tre individuella
programmen; Individuellt alternativ, Språkintroduktion och Preparandprogram.
Utbildningsnämnden beslutar att hänvisa elever i behov av de två andra individuella programmen till
samverkansregionens utbildningsutbud.
Beslutsgång

1.

Ordförande ställer proposition eget yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.

2.

Ordförande ställer proposition på ledamot Klas Nordhs (FP) ändringförslag och finner
att nämnden avslår detsamma.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden beslutar att från och med läsåret 2014-15 endast erbjuda de två
individuella programmen; Individuellt alternativ och Språkintroduktion.

2.

Utbildningsnämnden beslutar att hänvisa elever i behov av de tre andra individuella
programmen till samverkansregionens utbildningsutbud.

Reservation

Klas Nord (FP) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser innan justeringen
komma in med en skriftlig reservation. Vid justeringen av protokollet fanns ingen reservation
från Klas Nord.
___
Beslutsexpediering
Göteborgsregionens gymnasiesamverkan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

37(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000005/14
UBN § 43

Ny organisation i sektorsledningen
Tillförordnad sektorschef Thorbjörn Jordansson informerar om förändringarna i
sektorsledningen. Sektorn har gått igenom personalbyten under senaste året, en del av
tjänsterna har inte återbesatts. Sektorn har därför anställt två nya tillförordnade
verksamhetschefer som ska tjänstgöra fram till sommaren.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden noterar informationen.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

38(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN § 44

Delegeringsärenden
1. Beslutsattest, Marianne Alfredsson.
2. Beslutsattest, Marina Grbelja.
3. Beslut om mottagande av elev i grundsärskola, 2014-01-22.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de anmälda delegeringsärendena.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

39(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN § 45

Delgivningar
1. Kommunstyrelsen § 12, rapportstruktur och tidplan för uppföljningsprocessen 2014,
2014-01-14.
2. Kommunstyrelsen § 13, riktlinjer för intern styrning och kontroll i kommunens nämnder,
2014-01-14.
3. Kommunfullmäktige § 7, val av ny ersättare i utbildningsnämnden med anledning av
Johan Olofsson (M) avsägelse, 2014-01-27.
4. Protokoll kommunala pensionärsrådet, 2013-12-09.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden noterar delgivningarna.

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

40(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN § 46

Övriga frågor
Ordförande informerar om att Skolinspektionen kommer att besöka nämndsammanträdet i
mars. Ordförande informerar även om att nämnden ska på verksamhetsbesök under
förmiddagen.

Beslut
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

41(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN0000034/14
UBN § 47

Begäran om budgetjustering
Det har under ett sent skede i budgetarbetet uppstått ett behov av att göra en budgetjustering
mellan verksamhetsområde grundskola och förskola.
När Utbildningsnämnden fastställde budgeten var barnantalet inom förskolan osäkert då det
är ytterst svårt att göra prognoser för de allra yngsta barnen.
Sektorn har emellertid i slutet av budgetarbetet funnit att medan elevantalet inom grundskolan
ökar något så minskar barnantalet inom förskolan.
Det visar sig dessutom att grundskolans behov inte är fullt täckta då de fasta kostnaderna ökar
i och med högstadiets flytt in i Ale gymnasium.
Ovannämnda faktorer gör sammantaget att sektorn gör bedömningen att det behöver göras en
budgetjustering mellan verksamhetsområde grundskola och förskola. Sektorns förslag är
därför att 1,5 mkr förs över från verksamhetsområde förskola till verksamhetsområde
grundskola.
Den nya budgeten för verksamhetsområde förskola blir således 160, 264 mkr och den nya
budgeten för verksamhetsområde grundskola blir 313,487 mkr.
Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-02-17

Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till
utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden justerar budgeten för verksamhetsområde förskola till 160,264 mkr
och budgeten för verksamhetsområde grundskola till 313, 487 mkr.

Beslut
1. Utbildningsnämnden justerar budgeten för verksamhetsområde förskola till 160,264 mkr
och budgeten för verksamhetsområde grundskola till 313, 487 mkr.
___
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Ekonomichef

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

42(42)

Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2014-02-19

UBN000052/13
UBN § 48

Yttrande till Skolinspektionen gällande elev vid
Himlaskolan
Ale kommun lämnade ett yttrande under våren angående en anmälan om elevs rätt till särskilt
stöd, skyldigheten att motverka kränkande behandling samt disciplinära åtgärder vid
Himlaskolan. Skolinspektionen utreder ärendet och Ale kommun ombeds att komplettera
yttrandet.
Verksamhetschef Joakim Östling har i samråd med rektor Eva Eriksson ställt samman ett
yttrande.
Beslutsunderlag




Tjänsteutlåtande från sektor utbildning, kultur och fritid 2014-02-19
Svar till Skolinspektionen

Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till
utbildningsnämnden
1.

Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder yttrandet till
Skolinspektionen.

Beslut
1.

Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder yttrandet till
Skolinspektionen.

___

Beslutsexpediering
Skolinspektionen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

