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Sammanträdesdatum
2008-03-27

UKN § 25
Föredragningar
Presentation av Lisa Forsberg
Monica Samuelsson, ordförande, hälsar Lisa Forsberg (v) välkommen. Lisa Forsberg
presenterar sig som ny ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden efter Kenneth
Andersson.
Förslag till förändring av inriktningsnamn på Handelsgymnasiet, Ale gymnasium
Magnus Haglund, rektor Ale gymnasium, ger information om förslag till inrättande av
två inriktningar på det lokala programmet, Handelsgymnasiet, en säljinriktning och en
handelsekonominriktning.
Uppdrag om att utreda frågan om inrättande av Bandygymnasium med riksintag vid Ale gymnasium
Magnus Haglund, rektor Ale gymnasium redogör för utredning om inrättande av bandygymnasium med riksintag vid Ale gymnasium i enlighet med arbetsutskottets uppdrag
2007-11-09, § 82.
Rutiner för redovisning av särskoleverksamheten
Ulla Henke, rektor för obligatoriska särskolan, ger information om förslag till rutiner
för att säkerställa redovisning av särskoleverksamheten enligt arbetsutskottets uppdrag
2007-12-12, § 107.
Ekonomisk rapport
Peder Lundemo, ekonom, redogör för budgetavräkning januari – februari 2008 samt
uppföljningsrapport 1, 2008-02-29.
Begäran om förändring investeringsanslag 2008
Peder Lundemo ger information om begäran om förändring av investeringsanslag
2008.
Organisationsöversyn av utbildnings- och kulturförvaltningen
Carina Abréu redogör för pågående organisationsöversyn av utbildnings- och kulturförvaltningen enligt arbetsutskottets uppdrag 2007-12-12, § 110.
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Sammanträdesdatum
2008-03-27

forts. UKN § 25
Förslag på framtida lokalanvändning i Surte för biblioteks- och museiverksamheten
Conny Andréasson, verksamhetschef Teknik och service, informerar om utredning
och förslag till framtida lokalanvändning i Surte för biblioteks- och museiverksamheten i enlighet med Utbildnings- och kulturnämndens uppdrag 2007-05-31, § 51.
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationerna.
___
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Sammanträdesdatum
2008-03-27

UKN § 26

Dnr UKN0073/07

Samlokalisering av bibliotek och glasbruksmuseum i Surte
BESLUT vid arbetsutskottets sammanträde 2008-03-13
1. Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet utan beslutsförslag till nämnden för ställningstagande.
___
Vid dagens sammanträde lämnar Monica Samuelsson följande yttrande över ärendet:
På Utbildnings- och kulturnämndens uppdrag har förvaltningen för utbildning och
kultur genomfört en utredning om möjligheter och kostnader för att genomföra en
samlokalisering av kulturverksamheterna bibliotek och Glasbruksmuseum i Surte. De
lokaler som avsågs för båda verksamheterna var museets lokaler.
Utredningen har belyst kostnader och möjligheter och nämnden finner att möjligheter
till samlokalisering finns. Den kostnadsnivå som beskrivs i utredningen tar dock en
stor del av investeringsanslaget i anspråk, i ett för nämnden trängt ekonomiskt läge.
Den ekonomiska effekt som efterlysts uppfylls inte på kort sikt.
Under utredningens gång har en bred dialog med berörda föreningar och andra invånare i Surte varit en del av processen kring utredningen. I denna dialog har ett stort
engagemang för att inte samlokalisera verksamheterna blivit hörd. Detta engagemang
behövs också i framtiden för den fortsatta utvecklingen av biblioteks- och museiverksamheten i Surte i syfte att säkra verksamheternas existens på sikt. Kulturverksamheter
av detta slag behöver invånarnas engagemang och stöd för att utvecklas i en bra riktning. Nämnden hoppas på ett kraftfullt och dynamiskt kulturliv i Surte med basen i
mötesplatserna, bibliotek och museum. Nämnden finner det värdefullt med ett så brett
och djupt engagemang i en angelägen utvecklingsfråga och vill därför inbjuda till en
fortsatt dialog också i andra frågor som rör utvecklingen på orten.
Därmed ser nämnden det stora engagemanget som en tydlig intäkt för att inte gå
vidare med frågan om en samlokalisering.
Monica Samuelsson, ordförande, lämnar följande beslutsförslag:
1. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att inte samlokalisera biblioteks- och
museiverksamheten i Surte.
Samtliga ledamöter tillstyrker ordförandens förslag.
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att inte samlokalisera biblioteks- och
museiverksamheten i Surte.
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Sammanträdesdatum
2008-03-27

forts. UKN § 26

Dnr UKN0073/07

Nämnden noterar att beslutet är enhälligt.
___
Exp: Margareta Nilsson, biblioteket
Ove Ringsby, kulturverket
Berörda föreningar
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Sammanträdesdatum
2008-03-27

UKN § 27

Dnr UKN0026/08

Förändring av inriktningsnamn på Handelsgymnasiet Ale gymnasium
Ale gymnasium har sedan 1995 haft ett lokalt program, Handelsgymnasiet. Vi vill nu
erbjuda två inriktningar, en Säljinriktning och en Handelsekonominriktning. Med dessa
två inriktningar kommer vi på ett tydligare sätt att i årskurs två och tre kunna erbjuda
eleverna APU, arbetsplatsförlagd utbildning, inom olika arbetsplatser som svarar mot
inriktningarna.
Säljinriktningen riktar sig mot butiksförsäljning och för övrig försäljning direkt mot
kund.
Handelsinriktningen riktar sig mot administration och innehåller mer ekonomi och
data.
Ur marknadsföringssynpunkt är det viktigt att kunna erbjuda dessa två inriktningar
vilket också avspeglar sig i den utökade APU-perioden som ingår för alla elever.
Eleverna knyts till ett företag och följer detta under en längre period. Praktiken varvas
med studier inne på skolan. Eleverna har då större möjligheter att direkt omsätta sina
teoretiska studier i praktiken vilket vi på sikt hoppas leder till större anställningsbarhet
eller möjlighet att läsa vidare på högre studier.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2008-02-18 av förvaltningschef Carina Abréu och rektor Gerd Pålsson
Berg, utbildnings- och kulturförvaltningen.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildnings- och kulturnämnden
1. Utbildnings- och kulturnämnden inrättar två inriktningar på det lokala programmet, Handelsgymnasiet, Säljinriktning och Handelsekonominriktning.
___
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden inrättar två inriktningar på det lokala programmet, Handelsgymnasiet, Säljinriktning och Handelsekonominriktning.
___
Exp: Skolledningen Ale gymnasium
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Sammanträdesdatum
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UKN § 28

Dnr UKN0075/07

Bandygymnasium med riksintag i Ale kommun
Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott uppdrog 2007-11-09, § 82, åt förvaltningen att utreda frågan om inrättande av Bandygymnasium med riksintag vid Ale
gymnasium.
Bestämmande instans när det gäller riksidrottsgymnasium ligger på förbundsnivå. I
detta fall är det Svenska bandyförbundet. Förfrågan har ställts till Bandyförbundet som
svarar att det inte är aktuellt med andra bandygymnasium med riksintag på andra orter
än de två, Sandviken och Nässjö, som bandyförbundet har avtal med fram till och med
läsåret 2010/2011. Efter det kommer det slutas nya avtal. En förutsättning för att
komma ifråga 2011 är att det finns en inomhushall vilket Ale kommun har.
Svenska bandyförbundet välkomnar Ale kommuns förfrågan men poängterar vikten av
att kunna redovisa väg fungerande verksamhet på lokal nivå inför nästa period.
Kontakter har tagits med representanter för Ale Surte bandy och de visar intresse för
att starta upp en lokal verksamhet där Ale gymnasium finns med. Om detta skall
realiseras krävs kompetens och resurs som idag saknas.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2008-01-22 av förvaltningschef Carina Abréu och rektor Fredrik
Ericsson, utbildnings- och kulturförvaltningen.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildnings- och kulturnämnden
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen.
___
Monica Samuelsson, ordförande, ger följande beslutsförslag:
1. Utbildnings- och kulturnämnden uppdrar åt förvaltningen att innan 1 april anmäla
till GR intresse av att inrätta en bandyprofil på Ale gymnasium.
2. Utbildnings- och kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden uppdrar åt förvaltningen att innan 1 april anmäla
till GR intresse av att inrätta en bandyprofil på Ale gymnasium.
2. Utbildnings- och kulturnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.
___
Exp: Skolledningen Ale gymnasium
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Sammanträdesdatum
2008-03-27

UKN § 30

Dnr UKN0010/08

Rutiner för redovisning av särskoleverksamheten
Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott uppdrog 2007-12-12, § 107, åt förvaltningen att tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen bidra till att säkerställa
rutiner för redovisning av särskoleverksamheten.
Förvaltningen har tillsammans med Ulla Henke, rektor för obligatoriska särskolan,
upprättat förslag på rutiner för elevers skolgång i gymnasiesärskolan.
Förvaltningen bedömer att föreslagna rutiner säkerställer gymnasiesärskoleverksamheten samt ger ett säkrare underlag för framtida prognoser av kostnader och elevantal.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2008-02-26 av förvaltningschef Carina Abréu och utbildningssekreterare Camilla Johansson, utbildnings- och kulturförvaltningen.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildnings- och kulturnämnden
1. Utbildnings- och kulturnämnden godkänner upprättat förslag till rutiner för redovisning av särskoleverksamheten.
___
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden godkänner upprättat förslag till rutiner för redovisning av särskoleverksamheten.
___
Exp: Ulla Henke, BoU
Camilla Johansson, UoK
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Sammanträdesdatum
2008-03-27

UKN § 31

Dnr UKN0004/08

Ekonomisk rapport 2008
Peder Lundemo, ekonom, redovisar budgetavräkning januari – februari 2008 samt
uppföljningsrapport 1, 2008-02-29.
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen.
___
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Sammanträdesdatum
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UKN § 32

Dnr UKN0029/08

Begäran om förändring investeringsanslag 2008
I 2008 års investeringsbudget finns anslaget 100 kkr för byte av städmaskiner. Kostnaden för en modern åkbar skurmaskin som dels är användarvänlig och dels har de
mått som innebär att den kan transporteras mellan gymnasiets olika plan i befintlig hiss
är 140 kkr.
För att kunna göra nödvändigt byte av städmaskin föreslås att överföra 40 kkr från
”Gymnasiets publika delar; utbyte av teknisk utrustning och inventarier” (investeringskod 7451) till ”Byte av städmaskiner” (investeringskod 7455). Byte av befintlig
åkbar skurmaskin är dessutom en förutsättning för att lokalvården i gymnasiebyggnadens publika delar ska fungera på ett tillfredsställande sätt så någon avvikelse från
ursprunglig avsikt föreligger inte genom denna överföring.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2008-03-04 av Carina Abréu, förvaltningschef och Conny
Andréasson, verksamhetschef teknik och service, utbildnings- och kulturförvaltningen.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildnings- och kulturnämnden
1. Utbildnings- och kulturnämnden begär ombudgetering av 40 kkr från investeringsbudget för ”Gymnasiets publika delar; utbyte av teknisk utrustning och inventarier” till investeringsbudget för ”Byte av städmaskiner” för att kunna genomföra
inköp av ny städmaskin.
___
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden begär ombudgetering av 40 kkr från investeringsbudget för ”Gymnasiets publika delar; utbyte av teknisk utrustning och inventarier” till investeringsbudget för ”Byte av städmaskiner” för att kunna genomföra
inköp av ny städmaskin.
___
Exp: KS
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Sammanträdesdatum
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UKN § 33

Dnr UKN0031/08

Verksamhetsberättelse 2007
Utbildnings- och kulturförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsberättelse
för Utbildnings- och kulturnämndens verksamhet 2007. Årsredovisningen utgörs av en
kortare version utifrån verksamhetsberättelsen.
I verksamhetsberättelsen ingår en ekonomisk analys, verksamhetsmått samt biblioteksstatistik.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2008-02-22 av förvaltningschef Carina Abréu och nämnd-/utvecklingssekreterare Ann-Christine Friberg.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildnings- och kulturnämnden
1. Utbildnings- och kulturnämnden godkänner 2007 års verksamhetsberättelse.
___
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Sammanträdesdatum
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UKN § 34

Dnr UKN0086/07

Organisationsöversyn av utbildnings- och kulturförvaltningen
Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott uppdrog 2007-12-12, § 110, åt förvaltningen att, vid nämndens marsmöte, presentera en organisationsöversyn av förvaltningen.
Carina Abréu redogör för pågående organisationsöversyn och tankar om en organisationsförändring i förvaltningen.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildnings- och kulturnämnden
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen.
___
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen.
___
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Sammanträdesdatum
2008-03-27

UKN § 35

Dnr UKN0030/08

Fyllnadsval av adjungerad ledamot till Teaterföreningen i Ale
Kenneth Andersson, v, har 2008-02-18 begärt hos Kommunfullmäktige att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i Utbildnings- och kulturnämnden. Han kan
därmed inte längre vara nämndens representant i Teaterföreningen i Ale. Fyllnadsval
behöver därför göras.
BESLUT vid Utbildnings- och kulturnämndens sammanträde 2008-02-21
1. Utbildnings- och kulturnämnden beviljar Kenneth Anderssons avsägelse som
nämndens representant i Teaterföreningen i Ale och bordlägger fyllnadsvalet till
nästa sammanträde.
___
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildnings- och kulturnämnden
1. Utbildnings- och kulturnämnden utser Anita Engström till nämndens representant i Teaterföreningen i Ale för tiden 2008-03-28 – 2010-12-31.
___
Monica Samuelsson, ordförande, lämnar följande beslutsförslag:
1. Utbildnings- och kulturnämnden utser Lisa Forsberg till nämndens representant i
Teaterföreningen i Ale för tiden 2008-03-28 – 2010-12-31.
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden utser Lisa Forsberg till nämndens representant i
Teaterföreningen i Ale för tiden 2008-03-28 – 2010-12-31.
___
Exp: Lisa Forsberg
Teaterföreningen i Ale
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Sammanträdesdatum
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UKN § 36

Dnr UKN0012/08

Delegeringsbeslut 2008
Förvaltningschefens beslut
2008-02-18

Beslutsattestant för ansvar 5411, Kajsa Sahlén Ekman

2008-02-19

Avskrivning av avgifter

2008-02-13

1 st ansökan om inackorderingstillägg, bifall

2008-02-15

1 st Interkommunal ansökan, avslag

2008-03-05

2 st Interkommunala ansökningar, 1 mottagen i andra hand, 1 avslag

2008-03-06

2 st Interkommunala ansökningar, 2 mottagna i första hand

2008-03-07

2 st Interkommunala ansökningar, 2 bifall

Beslut av rektor Lärcentrum Komvux
1008-02-27

1 st Interkommunal ansökan, avslag

Bibliotekschefens beslut
2008-03-06

Tillfällig ändring av bibliotekens öppettider under påskhelgen och
skolornas påsklov

BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
___
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Sammanträdesdatum
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UKN § 37

Dnr UKN0013/08

Delgivningar 2008
1. Protokoll KF 2008-01-28, § 8, Ale kommuns handlingsprogram 2008-2011 enligt
lagen om skydd mot olyckor samt lagen om extraordinär händelse
2. Skolverkets rapport 2008-01-31 om Rätten till utbildning – Om elever som inte går
i skolan.
3. Beslut från Skolverket 2008-02-07 avseende ansökan från Stiftelsen Tobiasgården
om rätt till bidrag för utbildning vid en fristående gymnasiesärskola i Kungälvs
kommun.
4. Beslut från Skolverket 2008-02-08 avseende ansökan från IT-gymnasiet Sverige AB
om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan IT Gymnasiet Kungsbacka i Kungsbacka kommun.
5. Beslut från Skolverket 2008-02-08 avseende ansökan från Waldorfskolan Grenkvist, ekonomisk förening om rätt till bidrag för en ny utbildning vid den fristående gymnasieskolan Waldorfskolan Grenkvist i Göteborgs kommun.
6. Tidskrifter: Impuls nr 1 och 2, Stimnytt nr 1, Lika värde nr 1, Kolon nr 1.
7. Nyhetsbrev: Studieförbundet Bilda Väst, februari 2008.
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar anmälda delgivningar.
___
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Sammanträdesdatum
2008-03-27

UKN § 38
Ordföranden och förvaltningschefen informerar
Monica Samuelsson informerar om att hon har invigt utställningen Glaskonst i Surte.
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen.
___
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Sammanträdesdatum
2008-03-27

UKN § 39
Övrigt
Christina Fuxerius ställer fråga om Skolverkets rapport om gymnasieskolan. Carina
Abréu informerar att nämnden kommer att få rapporten när den är klar.
Monica Samuelsson och Tore Berghamn skall träffa Skolverket den 17 april.
BESLUT
1. Utbildnings- och kulturnämnden noterar informationen.
___
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Sammanträdesdatum
2008-03-27

UKN § 40
Mötets avslutande
Monica Samuelsson, ordförande, tackar ledamöter och tjänstemän för att på ett bra
sätt ha hanterat dagens ärenden och avslutar mötet.
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