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2010-05-28

UKN § 49
Extra ärende
Ordföranden föreslår att nämnden behandlar följande extra ärende vid dagens
sammanträde:
- Elevärende Komvux
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden bifaller ordförandens förslag.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2010-05-28

UKN § 50
Föredragningar
TEMA Kultur
Verksamhetschef Michael Svensson, kultursekreterare Lisa Haeger, kultursamordnare
Ragnhild Kappelmark och museichef Börje Johansson presenterar kulturverksamhetens olika grenar; Kulturskolan, Barn- och ungdomskultur, Mötesplats Ungdom,
Cultural Planning, Kulturarvsaktiviteter m m.
Kulturskolans program omfattar Bild och digitalt skapande, Musikteater, FMT musikterapi, Musik och rörelse, Rytmik, Suzukimetoden, Instrumentalundervisning, Pop/
rock och Gitarr.
I höst arrangeras för barn- och ungdomar: skolbio, teater, musik, musikworkshop,
museibesök, hembygdsbesök.
Mötesplats ungdom fortsätter i nio veckor under sommaren med workshops, scenframträdanden, aktiviteter, inspiration och kreativitet.
Under tre veckor i sommar kommer 14 gymnasieelever att ha feriearbete som sommarmusikanter. Den 3 juli genomförs slutkonsert i teatern på Ale gymnasium ihop
med elever från Moldavien och Italien.
Kulturarvsaktiviteter kommer att marknadsföras i Alekuriren varje månad.
Ekonomisk rapport / Uppföljningsrapport 2
Förvaltningsekonomer Torulf Rutgersson och Sebastian Paravic redovisar budgetavräkning januari – april samt uppföljningsrapport 2, 2010-04-30.
Förslag om förstärkt varumärke för Ale gymnasium
Marknadsförare Sofia Agertoft informerar om förslag till förstärkt varumärke för Ale
gymnasium.
Elevärende Komvux
Rektor Inga-Lena Lindenau informerar om elevärende på Komvux.
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationerna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UKN § 51

Dnr UKN0029/09

Mötesplats Ungdom
Förvaltningen har sammanställt utvärdering av verksamheten ”Mötesplats Ungdom.”
Utvärderingen omfattar verksamhet hösten 2009 samt våren 2010. Ett av målen med
verksamheten är att ungdomar skall uppleva att de har ett ökat inflytande och känna
en större delaktighet i de delar av kulturverksamheten de direkt eller indirekt berörs av.
Utvärderingen är framtagen tillsammans med ungdomar i verksamheten.
Några citat från utvärderingen:
-Äntligen, nu är vi på väg, en mötesplats där vi vågar möta alla.
-En oslipad diamant.
-Bäst, det respektfulla mötet med unga.
-Bäst, att lära sig saker men ändå ha kul.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande 2010-04-08 av Margaretha Wåhlin, förvaltningschef, och Michael
Svensson, verksamhetschef kultur, utbildnings- och kulturförvaltningen.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildnings- och kulturnämnden
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen.
___
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UKN § 52

Dnr UKN0001/10

Ekonomisk rapport
Förvaltningsekonomer Torulf Rutgersson och Sebastian Paravic redovisar budgetavräkning januari – april 2010. Periodens utfall visar ett positivt resultat gentemot den
tilldelade budgetramen för 2010. Kommunstyrelsen har under perioden fattat beslut
om överföring av underskott från 2009 med 2,5 Mkr. Budgetramen har under perioden tillförts 1,2 Mkr som riktats till speciellt IV-programmets utökade uppdrag. I relation till de 2,5 Mkr når vi, i prognosen, ännu inte upp till en budget i balans.
Beslutsunderlag:
Budgetavräkning jan – april 2010.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildnings- och kulturnämnden
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen.
___
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UKN § 53

Dnr UKN0005/10

Uppföljningsrapport 2
Uppföljningsrapport 2 baseras på ekonomiskt utfall till och med april 2010 samt analyser som gjorts av intäkter, kostnader och verksamhetsmått.
Periodens utfall visar ett positivt resultat gentemot den tilldelade budgetramen för 2010.
Kommunstyrelsen har under perioden fattat beslut om överföring av underskott från
2009 med 2,5 Mkr. Budgetramen har under perioden tillförts 1,2 Mkr som riktats till
speciellt IV-programmets utökade uppdrag. I relation till de 2,5 Mkr når vi, i prognosen,
ännu inte upp till en budget i balans.
Jämförs utfallet med föregående år ser vi nu tydliga förbättringar i hushållningen av
Utbildnings- och kulturnämndens ekonomi. Antal årsarbetare inom förvaltningen har
prognostiserats att, efter anpassningar, bli 140 vilket är en sänkning jämfört med föregående år samma tid då förvaltningen hade en prognos på 150.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande 2010-05-07 av förvaltningschef Margaretha Wåhlin, utbildnings- och
kulturförvaltningen
Utbildnings- och kulturnämnden beslutade 2010-04-29 att delegera beslutanderätten
till arbetsutskottet med anledning av att rapporten skulle vara au- eller nämndbehandlad senast 2010-05-24.
Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskotts beslut 2010-05-12
1. Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott uppmärksammar att åtgärder för
en budget i balans, med anledning av överföring av underskott från 2009, pågår.
2. Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott godkänner uppföljningsrapport 2,
2010.
3. Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott förklarar paragrafen omedelbart
justerad.
___
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen.
___

Justerandes sign
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UKN § 54

Dnr UKN0057/10

Fördelning av bidrag till studieförbunden 2010
I november 2007 antog Utbildnings- och kulturnämnden ny fördelningsmodell för
fördelning av bidrag till studieförbundens verksamhet. Beslutet innebar att nämnden
ställde sig bakom den rekommendation som Västra Götalands Bildningsförbund tagit
fram; ett grundbidrag på 60%, ett kulturbidrag på 10%, ett förstärkningsbidrag på 12%
och ett verksamhetsrelaterat bidrag på 18%.
Föreslagen fördelning följer denna fördelningsmodell, och bygger på de uppgifter som
respektive studieförbund rapporterat in till Västra Götalands Bildningsförbund.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande 2010-05-04 av Margaretha Wåhlin, förvaltningschef och Conny
Andréasson, verksamhetschef teknik och service, utbildnings- och kulturförvaltningen.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildnings- och kulturnämnden
1. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att fördela bidrag till studieförbunden
enligt förvaltningens förslag
___
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att fördela bidrag till studieförbunden
enligt förvaltningens förslag
___
Exp: Conny Andréasson

Justerandes sign
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UKN § 55

Dnr UKN0014/10

Statistik över tillbud och arbetsskador 2009
Till den lokala samrådsgruppen (skyddsombud och förvaltning) inom utbildnings- och
kulturförvaltningen inrapporteras samtliga tillbud och arbetsskadeanmälningar, och
diskussion förs kring åtgärder och uppföljning.
Personalenheten samlar fr o m 2008 in statistik över tillbud och arbetsskador från
samtliga förvaltningar, och sammanställning över statistik för utbildnings- och kulturförvaltningen bifogas denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande 2010-05-04 av Margaretha Wåhlin, förvaltningschef och Conny
Andréasson, verksamhetschef teknik och service, utbildnings- och kulturförvaltningen.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildnings- och kulturnämnden
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen, och översänder statistiken
till personalenheten.
___
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen, och översänder statistiken
till personalenheten.
___
Exp: Conny Andréasson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UKN § 56

Dnr UKN0092/09

Förslag om förstärkt varumärke för Ale gymnasium
Ale gymnasium verkar på en extremt konkurrensutsatt marknad, friskolor såväl som
kommunala skolor slåss om eleverna då antalet platser är fler än antalet elever. Det
kvalitetsladdade varumärket Ale gymnasium som avsändare behöver därför förtydligas
i all extern och intern kommunikation, samtidigt skall det också skapas större samhörighet med Ale kommun.
Att, som kommunal verksamhet, verka på en marknad tillsammans med privata aktörer skapar konkurrens på olika villkor. En del skolor kommer med stor säkerhet
försvinna i det stålbad som marknaden nu skapat. Ale gymnasium som varumärke har
idag inget sätt att förtydliga sig som avsändare i kommunikation (affischer, annonser,
programutbud, skolkatalog osv) utan att tappa Ale kommun som tydlig huvudman.
Nuvarande grafiska profil förhindrar detta att ske, då Ale kommunvapen står jämte
Ale gymnasium som text vilket skapar förvirring om dubbla avsändare. Ale kommun
gagnas av att den verksamhet (Ale gymnasium) som står för kanske 70% av all extern
kommunikation har en tydlig logotyp utan tveksamhet om Ale kommun som ägare.
Förvaltningen har upprättat förslag till Logotyp som ligger helt i linje med den reviderade grafiska profil som informationsenheten arbetar med och har tagits fram i samråd
med informationschef. Kostnader finansieras inom ram.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande 2010-05-12 av förvaltningschef Margaretha Wåhlin och marknadsförare Sofia Agertoft, utbildnings- och kulturförvaltningen.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildnings- och kulturnämnden
1. Utbildnings- och kulturnämnden ansöker hos KS att Ale gymnasium får förstärka
sitt varumärke med logotyp i enlighet med förslag och den reviderade grafiska
profilen.
___
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden ansöker hos KS att Ale gymnasium får förstärka
sitt varumärke med logotyp i enlighet med förslag och den reviderade grafiska
profilen.
___
Exp: Sofia Agertoft
KS
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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UKN § 57

Dnr UKN0020/10

Elevärende Komvux
Rektor för vuxenutbildningen har 2010-05-20 beslutat avskilja elev från undervisning,
enligt förordningen för vuxenutbildningen 6 kap § 5, under tiden 2010-05-24 till och
med 2010-06-06. Vårterminen pågår till 2010-06-10.
Yrkanden
Ordföranden lämnar följande beslutsförslag:
Komvux undervisning slutar 2010-06-10 vilket gör att Utbildnings- och kulturnämnden inte finner anledning att ta ställning till frågan i dagsläget.
BESLUT
1. Komvux undervisning slutar 2010-06-10 vilket gör att Utbildnings- och kulturnämnden inte finner anledning att ta ställning till frågan i dagsläget.
___

Justerandes sign
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UKN § 58

Dnr UKN0003/10

Delegeringsbeslut
Arbetsutskottets beslut
2010-05-12
Biblioteket
2010-02-11 Bibliotekschefens beslut om tillfällig ändring av bibliotekens öppettider
Anställningar
2010-05-05 Bibliotekschefens beslut om nyanställning av bibliotekarie.
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
___

Justerandes sign
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UKN § 59

Dnr UKN0004/10

Delgivningar
1. Protokollsutdrag KSau 2010-03-02, § 55, Kraftsamling skolan.
2. Protokollsutdrag KS 2010-04-13, § 106, Uppföljningsrapport 1, 2010-02-28.
3. Protokollsutdrag KS 2010-04-13, § 112, Rapport från arbetsgruppen angående
utvecklingsstrategi för Ale gymnasium.
4. Skolinspektionen 2010-04-20, Remiss: Ansökan från Fenestra Utbildning AB om
godkännande av och rätt till bidrag för en fristående förskoleklass och fristående
grundskola i Ale kommun.
5. Protokoll KS, Rådet för hälsa och trygghet 2010-04-21.
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar anmälda delgivningar.
___

Justerandes sign
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UKN § 60
Ordföranden och förvaltningschefen informerar
Ordföranden informerar om
- tidningsartiklar i GP och Alekuriren med anledning av resultatet av en personalenkät
på gymnasiet. Nämnden diskuterar den senaste tidens skriverier om nämndens anpassningsåtgärder för en budget i balans.
- interpellation från Jan A Pressfeldt (AD).
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden konstaterar att de åtgärder och anpassningar som
gjorts varit nödvändiga för en budget i balans.
2. Utbildnings- och kulturnämnden noterar att ordförandens svar på interpellationen
kommer att lämnas på nästa Kommunfullmäktige.
___
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UKN § 61
Övrigt
Ordföranden tackar ledamöter och tjänstemän för ett gott arbete under våren och
önskar alla en skön sommar.
Tore Berghamn, vice ordförande, tackar ordföranden och önskar detsamma.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

