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UBN § 85
Tillkommande ärenden
Ordförande Elena Fridfelt föreslår att följande ärende tillkommer på dagens
föredragningslista:
- Ombyggnation Ale gymnasium
Vice ordförande Dennis Ljunggren föreslår att följande ärende tillkommer på dagens
föredragningslista:
- Sektorledningens situation
BESLUT
1. Utbildningsnämnden godkänner de tillkommande ärendena.
___
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UBN § 86

Dnr UBN000005/13

Ale gymnasium
Verksamhetschef Joakim Östling informerar om Ale gymnasium.
Budgetchef Sten Åhrman informerar om den ekonomiska situationen.
BESLUT
Utbildningsnämnden noterar informationen.
___
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-06-19

UBN § 87
Behörighet lärare
Verksamhetschef Joakim Östling informerar om behöriga lärare.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-06-19

UBN § 88
Information om lärarlösa lektioner
Verksamhetschef Joakim Östling informerar om lärarlösa lektioner.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___
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UBN § 89

Dnr UBN000148/12

Anmälan från BEO gällande Aroseniusskolan
Barn- och elevombudet förelägger Ale kommun att vidta åtgärder så att skollagens
krav att motverka kränkande behandling uppfylls utifrån den utredning som gjorts
utifrån anmälan om kränkande behandling på Aroseniusskolan.
Ale kommun föreläggs att beskriva åtgärder så att
- Vid kännedom om att en elev anser sig kränkt skyndsamt utreda omständigheterna
kring de uppgivna kränkningarna,
- I fall då kränkande behandling förekommer vidta de åtgärder som skäligen kan
krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden samt att
- Se till att personal anmäler uppgifter om upplevd kränkning till rektors och rektorn
i sin tur till huvudmannen.
Ale kommun kommer under höstterminen 2013 att inom rektorsgruppen diskutera hur
vi ska möta liknande situationer i fortsättningen. En viktig lärdom är att vi alltid ska
utreda vid oro om kränkande behandling, även då inblandade säger att saken är
utagerad och löst. Vi måste helt enkelt skaffa oss en egen bild av det som hänt. Utifrån
den bilden är vår uppgift att därefter vidta åtgärder i syfte att förhindra framtida
kränkande behandling.
Den andra lärdomen är vikten av att påminna all personal i våra skolor om att de har
en skyldighet att anmäla upplevd kränkning till rektor, som i sin tur anmäler vidare till
huvudman.
Utbildnings, kultur och fritidssektorns beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder det till
BEO.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2013-06-12, skriven av tf. sektorchef Lena-Maria Vinberg och
verksamhetschef Joakim Östling.
BESLUT vid arbetsutskottets sammanträde den 5 juni 2013
1. Arbetsutskottet lämnar ärendet till Utbildningsnämnden utan beslutsförslag.
2. Arbetsutskottet noterar informationen.
___
BESLUT
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder det till
BEO.
___
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UBN § 90

Dnr UBN000066/13

Anmälan från Skolinspektionen Himlaskolan
Ale kommun har mottaget en anmälan angående särskilt stöd till elev samt information
till hemmet vid Himlaskolan.
Skolinspektionen utreder ärendet och Ale kommun ombeds yttra sig allmänt utifrån
över uppgifterna i anmälan samt särskilt över 14 punkter, se bilaga.
Verksamhetschef Joakim Östling har i samråd med rektor Lisbeth Lehtipalo ställt
samman ett yttrande.
Utbildnings, kultur och fritidssektorns beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder det till
Skolinspektionen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-06-12, skriven av tf. sektorchef Lena-Maria Vinberg och
verksamhetschef Joakim Östling.
BESLUT vid sammanträde den 5 juni 2013.
1. Arbetsutskottet lämnar ärendet till Utbildningsnämnden utan beslutsförslag.
2. Arbetsutskottet noterar informationen.
___
BESLUT
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder det till
Skolinspektionen.
___
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UBN § 91

Dnr UBN000036/13

Prolongering av avtal om regional SFI
Sedan 1 juli 2011 finns ett samverkansavtal för yrkesinriktad vuxenutbildning i GR.
Avtalet som löper ut den 30 juni innehåller inriktningar för akademiker och särskilda
undervisningsgrupper samt en yrkesförberedande inriktning.
Om avtalet prolongeras till att gälla även hösten 2013 skulle det komma i fas med ett
eventuellt nytt avtal för yrkesinriktad vuxenutbildning som skulle gälla från 2014.
Utbildningsgruppen godkände för sin del förslag till prolongering 2013-02-07.
Förbundsstyrelsen beslutar
att rekommendera kommunerna att prolongera gällande samverkansavtal för regional
SFI att gälla även hösten 2013.
Utbildnings, kultur och fritidssektorns beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden godkänner prolongering av avtal kring regional SFI att gälla
även hösten 2013.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-05-21, skrivet av Joakim Östling och Annika Sjöberg.
BESLUT vid sammanträde den 5 juni 2013.
1. Arbetsutskottet lämnar ärendet till Utbildningsnämnden utan beslutsförslag.
2. Arbetsutskottet noterar informationen.
___
BESLUT
1. Utbildningsnämnden godkänner prolongering av avtal kring regional SFI att gälla
även hösten 2013.
___
Exp. GR
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UBN § 92

Dnr UBN000054/12

Revidering av delegeringsordning
Utebliven inbetalning av barnomsorgsavgift leder 30 dagar efter fakturans förfallodag
till ett varsel om uppsägning från plats i barnomsorg. I varslet anges att om inte
skulden regleras eller ett avtal om avbetalning upprättas sker en avstängning från och
med angivet datum.
I nämndens delegeringsordning är administrativ chef delegat gällande uppsägning av
plats i barnomsorg på grund av obetalda avgifter. Detta har visat sig opraktiskt då den
administrativa chefen inte är insatt eller närvarande i sektorns administrativa arbete
kring barnomsorgen. Sektorn föreslår att delegat gällande uppsägning av plats anges att
vara Anitha Kristiansson, utbildningsadministratör inom barnomsorgen. Avstängning
av plats i barnomsorgen sker efter de kravrutiner som fastställdes av Barn- och
ungdomsnämnden 2010-03-10.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-05-21, skrivet av sektorchef Annika Sjöberg och administrativ
chef Johanna Olsson.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden antar upprättat förslag till revidering av delegeringsordning
gällande beslut om uppsägning av barnomsorgsplats.
___
BESLUT
1. Utbildningsnämnden antar upprättat förslag till revidering av delegeringsordning
gällande beslut om uppsägning av barnomsorgsplats.
___
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UBN § 92

Dnr UBN000065/13

Försäljning av subventionerade skolkort
Barn- och ungdomsnämnden tog den 10 juni 1998 det första av en serie beslut om att
sälja busskort till kommunalt självkostnadspris till elever som inte var beviljade
kostnadsfri skolskjuts, men som ändå ville åka buss till skolan. Det var ursprungligen
ett initiativ från föräldrar till högstadieelever i Surte och motiverades av
trafiksäkerheten vintertid. Beslutet försvarades ekonomiskt av att det inte medförde
någon extra kostnad för kommunen, eftersom man erhöll en intäktsavräkning från
Göteborgsregionens lokaltrafik på 60% av inköpspriset (via kommunens
kollektivtrafikbudget) och sedan kunde fakturera föräldrarna övriga 40%. Den 22
september 1999 beslutade BUN att utöka denna försäljning till att även gälla elever
som valt att gå i skolor utanför kommunen. Den ekonomiska motiveringen var
densamma som tidigare. Båda besluten byggde på principen om kommunalt
självkostnadspris. Idag är situationen en annan. Efter att Västra Götalandsregionen
blivit ensam ägare av Västtrafik den 1 januari 2012, finns inte längre något
intäcktsavräkning att få för de skolkort som nämnden köper.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-05-24, skrivet av Johanna Olsson och t.f sektorchef Lena-Maria
Vinberg.
Sektor utbildning, kultur och fritids beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Subventionerade skolkort för helt läsår (s.k. läsårsskolkort) upphör och ersätts
istället med ett vinterskolkort enligt punkt 2 nedan.
2. En utökad variant av vinterskolkort införs. Sådana kort gäller från 1 november
till 31 mars. Korten säljs till kommunalt självkostnadspris (d.v.s. inköpspriset
från Västtrafik), men utan påslag för administrativa kostnader.
3. För att kompensera elever som ej kan beviljas kostnadsfri skolskjuts på grund av
långt, men inte tillräckligt långt avstånd till skolan, sänks kortaste avstånd till
skolan för beviljande av kostnadsfri skolskjuts från 5 till 4 km för elever i årskurs
7-9. Sektorn uppskattar att c:a 15 högstadieelever kommer att omfattas av denna
förmån under nästa läsår och till en kostnad av ungefär 23 000 kr.
4. För att kompensera elever som ej kan beviljas kostnadsfri skolskjuts på grund av
långt, men inte tillräckligt långt avstånd till skolan, skall skolskjutsansvarig på
sektorn i möjligaste mån bevilja skolskjuts på samma villkor inom samma
bostadsområde
BESLUT vid sammanträde den 5 juni 2013.
1. Arbetsutskottet lämnar ärendet till Utbildningsnämnden utan beslutsförslag.
2. Arbetsutskottet noterar informationen.
___
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Yrkande
Ledamot Klas Nordh (FP) föreslår nämnden att återremittera ärendet till sektorn.
Vice ordförande Dennis Ljunggren (S) föreslår nämnden att ärendet avgörs vid
dagens sammanträde.
Ordförande Elena Fridfelt (C) föreslår nämnden att bifalla sektorns beslutsförslag.
Ordförande Elena Fridfelt (C) föreslår Utbildningsnämnden att föreslå
Kommunstyrelsen att göra en översyn över kollektivtrafikfrågorna i kommunen i
syfte att få ett samlat grepp i de samma.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ledamot Klas Nordh (FP) yrkande om
återremiss samt vice ordförandes yrkande om att ärendet avgörs idag och finner att
nämnden beslutar i enlighet med vice ordförandes yrkande.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande om bifall till sektors beslutsförslag
och finner att nämnden beslutar detsamma.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande om översyn av
kollektivtrafikfrågorna och finner att nämnden beslutar detsamma.
BESLUT
1. Subventionerade skolkort för helt läsår (s.k. läsårsskolkort) upphör och ersätts
istället med ett vinterskolkort enligt punkt 2 nedan.
2. En utökad variant av vinterskolkort införs. Sådana kort gäller från 1 november
till 31 mars. Korten säljs till kommunalt självkostnadspris (d.v.s. inköpspriset
från Västtrafik), men utan påslag för administrativa kostnader.
3. För att kompensera elever som ej kan beviljas kostnadsfri skolskjuts på grund av
långt, men inte tillräckligt långt avstånd till skolan, sänks kortaste avstånd till
skolan för beviljande av kostnadsfri skolskjuts från 5 till 4 km för elever i årskurs
7-9. Sektorn uppskattar att c:a 15 högstadieelever kommer att omfattas av denna
förmån under nästa läsår och till en kostnad av ungefär 23 000 kr.
4. För att kompensera elever som ej kan beviljas kostnadsfri skolskjuts på grund av
långt, men inte tillräckligt långt avstånd till skolan, skall skolskjutsansvarig på
sektorn i möjligaste mån bevilja skolskjuts på samma villkor inom samma
bostadsområde
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-06-19

5. Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att göra en översyn över
kollektivtrafikfrågorna i kommunen i syfte att få ett samlat grepp i de samma.
__
Ledamot Klas Nordh (FP) deltar inte i beslutet.
Nämnden ajourneras klockan 11:30-12:30.
Exp. KS
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UBN § 93

Dnr UBN000054/12

Revidering av delegeringsordning
Utebliven inbetalning av barnomsorgsavgift leder 30 dagar efter fakturans förfallodag
till ett varsel om uppsägning från plats i barnomsorg. I varslet anges att om inte
skulden regleras eller ett avtal om avbetalning upprättas sker en avstängning från och
med angivet datum.
I nämndens delegeringsordning är administrativ chef delegat gällande uppsägning av
plats i barnomsorg på grund av obetalda avgifter. Detta har visat sig opraktiskt då den
administrativa chefen inte är insatt eller närvarande i sektorns administrativa arbete
kring barnomsorgen. Sektorn föreslår att delegat gällande uppsägning av plats anges att
vara Anitha Kristiansson, utbildningsadministratör inom barnomsorgen. Avstängning
av plats i barnomsorgen sker efter de kravrutiner som fastställdes av Barn- och
ungdomsnämnden 2010-03-10.(bilaga)
Sektorn föreslår följande:
1. Beslut om uppsägning av barnomsorgsplats på grund av obetalda avgifter – delegat:
utbildningsadministratör Anitha Kristiansson
Utbildnings, kultur och fritidssektorns beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden antar upprättat förslag till revidering av delegeringsordning
gällande beslut om uppsägning av barnomsorgsplats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-05-21, skriven av tf. sektorchef Lena-Maria Vinberg och
administrativ chef Johanna Olsson.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden antar upprättat förslag till revidering av delegeringsordning
gällande beslut om uppsägning av barnomsorgsplats.
___
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UBN § 94

Dnr UBN000067/13

Läsårstider 2014/2015 för grundskola och gymnasieskola
Utbildningsnämnden ska besluta om läsårstider för läsåret 2014/2015.
Enligt sektorns förslag startar höstterminen 2014 den 18 augusti och slutar den 19
december. Vårterminen 2015 startar den 12 januari och slutar den 11 juni. Totalt har
eleverna 178 skoldagar och lärarna 194 arbetsdagar. Lärarnas arbetsår är 11 augusti
2014 – 17 juni 2015
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-05-27, skrivet av administrativ chef Johanna Olsson samt t.f.
verksamhetschef Lena-Maria Vinberg.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden antar läsårstider 2014/2015 för grundskolan och
gymnasieskolan i Ale kommun.
2. Utbildningsnämnden delegerar beslut om läsårstider till sektorchef.
___
BESLUT
1. Utbildningsnämnden antar läsårstider 2014/2015 för grundskolan och
gymnasieskolan i Ale kommun.
2. Utbildningsnämnden delegerar beslut om läsårstider till sektorchef.
___
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UBN § 95

Dnr UBN000016/13

Yttrande från BEO gällande kränkande behandling i Garnvindeskolan
I en anmälan som kom in till BEO den 22 januari 2013 gällande en incident den 15
oktober 2012 uppgav anmälaren att en elev utsatts för kränkande behandling av
skolpersonal. Ale kommun har yttrat sig över anmälan och BEO kom den 27 maj med
beslut i ärendet. BEO framställer ett skadeståndskrav om 30 000 kr gentemot Ale
kommun och vill senast den 17 juni 2013 att huvudmannen skall ange sin inställning
till kravet.
Ale kommun bestrider skadeståndsskyldighet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-06-14, skriven av tf. Lena-Maria Vinberg.
Utbildnings, kultur och fritidssektorns beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom bilagt yttrande och översänder detta till
Barn- och elevombudsmannen.
2. Utbildningsnämnden överlåter åt verksamhetschef samt kommunjurist att i detta
specifika ärende företräda huvudmannen i de fortsatta kontakterna med BEO.
Yrkande
Vice ordförande Dennis Ljunggren (S) med stöd av ledamöter Helene Ahlberg (AD)
och Kajsa Nilsson (M) föreslår nämnden att bifalla sektorns förslag.
Ledamot Klas Nordh (FP) yrkar avslag på sektorns beslutsförslag samt föreslår
nämnden att betala skadeståndskravet och godkänna BEO beslut om kränkande
behandling.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition dels på Vice ordförande Dennis Ljunggren (S) med
stöd av ledamöter Helene Ahlberg (AD) och Kajsa Nilsson (M) yrkande, dels på
Ledamot Klas Nordh (FP) yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med
Dennis Ljunggren (S) m.fl. yrkande.
Omröstning begärs
Utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Dennis Ljunggrens förslag.
Nej-röst för Klas Nordhs förslag.
Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för Dennis Ljunggrens förslag och 1 nej-röst för Klas Nordhs förslag
beslutar Utbildningsnämnden att bifalla Dennis Ljunggrens beslutsförslag.
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PROTOKOLL

17(25)

från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-06-19

Ledamot/
tjänstgörande
ersättare
Elena Fridfelt (C)
Kajsa Nilsson (M)
Helene Ahlberg (AD)
Klas Nordh (FP)
Ida Löfgren (M)
Jonathan Sundeen
(KD)
Dennis Ljunggren (S)
Jessica Norberg (S)
Peter Ohlsson (S)
Johnny Sundling (V)
Jenny Sandqvist (Mp)

Ja-röst

Nej-röst

Avstår från att rösta

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

BESLUT
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder detta till
Barn- och elevombudsmannen.
2. Utbildningsnämnden överlåter åt verksamhetschef samt kommunjurist att i detta
specifika ärende företräda huvudmannen i de fortsatta kontakterna med BEO.
___
Ajournering kl 13:30-13:45
Exp.
BEO
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PROTOKOLL
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-06-19

UBN § 96

Dnr UBN000041/13

Uppföljning av ekonomi UBN
Controller Mikael Falk redovisar om Utbildningsnämndens ekonomin under maj.
Protokollsanteckning
Vi konstaterar att den politiska majoriteten i Kommunfullmäktige varken vill revidera
nämndens mål eller ge besked om utökade ramar vilket vi föreslagit.
Vi förutsätter därför att samma majoritet skyndsamt tar initiativ till åtgärder för
ekonomi i balans.
Vice ordförande Dennis Ljunggren (S)
Peter Ohlsson (S)
Jessica Norberg (S)
Johnny Sundling (V)
Jenny Sandqvist (MP)
Helene Ahlberg (AD)
Yrkande
Ordförande Elena Fridfelt (C) föreslår nämnden att besluta om ett extra arbetsutskott i
juli för information om nämndens ekonomi.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller
detsamma.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
2. Utbildningsnämnden godkänner ett extra arbetsutskott under juli månad.
___
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PROTOKOLL
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-06-19

UBN § 97

Dnr UBN000034/12

Förskolor i Surte
Controller Mikael Falk redovisar om förskolor i Surte samt om ett erbjudande från
Green Village om att bygga en förskola.
Yrkande
Ordförande Elena Fridfelt (C) föreslår Utbildningsnämnden att överlåta till
arbetsutskottet att besluta om en eventuell uppstart av förskoleverksamhet i Green
Village område i Surte.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller
detsamma.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden överlåter till arbetsutskottet att besluta om en eventuell
uppstart av förskoleverksamhet i Green Village område i Surte.
2. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___
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PROTOKOLL
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-06-19

UBN § 98
Aktuellt från sektorn
Tf. sektorchef Lena-Maria Vinberg lämnar följande information:
-

Familjecentral invigs under oktober.
Ansökningar gällande vårdnadsbidrag.
Nattdagis i Nödinge och Älvängen.
Fördelning av arbetsuppgifter i sektorledningen.

BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___
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PROTOKOLL
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-06-19

UBN § 99
Övriga frågor
Verksamhetschef Joakim Östling informerar om utvecklingssamtal på Madenskolan.
Verksamhetschef Joakim Östling informerar om föräldrabrev gällande
sammanslagning av klasser i Aroseniusskolan.
Verksamhetschef Katrin Busck informerar om ett brev från skolsköterskor gällande
skolläkarens anställning.
Ledamot Johnny Sundling (V) önskar en dragning på nämnden gällande projekt
Fotosyntes.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
__
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PROTOKOLL
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-06-19

UBN § 100
Delegeringsärende
1. Barnomsorgsplats i annan kommun ME.
2. Barnomsorgsplats i annan kommun MP.
3. Beslutsattest Katrin Busck.

BESLUT
1. Utbildningsnämnden godkänner delegeringsbesluten.
___
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-06-19

UBN § 101
Delgivningar
1. Demokratiberedningen § 20, medborgarpanelsundersökning 2013-04-29.
2. Protokoll kommunala Pensionärsrådet, 2013-04-17.
3. Kommunfullmäktige § 117, svar på motion om ökade klyftor och barnfattigdom,
2013-05-27.
4. Kommunfullmäktige § 118, svar på motion om ökad vistelsetid i förskola för barn
med arbetslösa föräldrar, 2013-05-27.
5. Kommunfullmäktige § 113, överenskommelse om mottagande av asylsökande
barn, 2013-05-27.
6. Kommunstyrelsen § 100, uppföljningsrapport 1, 2013-05-14.
7. Kommunstyrelsen § 107, granskningsrapport- övergripande årlig granskning av
Utbildningsnämnden 2012, 2013-05-14.
8. Kommunstyrelsen § 132, EU-ansökningar, 2013-06-24.

BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar delgivningarna.
___
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-06-19

UBN § 102

Dnr UBN000070/13

Ombyggnation Ale gymnasium
I samband med beslutet att avveckla Ale gymnasium togs även beslut om att
Kyrkbyskolans elever årskurs 7-9 skulle flyttas till den nuvarande gymnasiebyggnaden
och att bygget av den planerade nya skolan i Nödinge skulle avbrytas.
Under våren har verksamheten ihop med vår fastighetsavdelning arbetat intensivt för
att hitta en möjlig lösning för att kunna förverkliga ovan nämnda lokalförändringar för
grundskolan utan att inkräkta allt för mycket på de verksamheter som sedan tidigare
befinner sig i fastigheten. För att säkerställa att nödvändiga åtgärder genomförs inför
höstens terminsstart behöver upphandlingsenheten ett beslut från utbildningsnämnden
att få slutföra upphandlingen för ombyggnationen av gymnasiebyggnaden enligt
förhandlat underlag. Enligt anbud så ligger kostnaden för sommarens åtgärder mellan
2,5-4 miljoner kronor. Det som kvarstår är att välja entreprenör enligt gängse
upphandlingsrutiner samt begränsa omfattningen om vad som måste vara genomfört
till terminsstart, därav finns det inget exakt pris att tillgå vid tidpunkten för nämndens
beslut. Sektor utbildning, kultur och fritid föreslår att utbildningsnämnden ger sitt
godkännande till upphandlingsenheten att slutföra upphandlingen samt teckna avtal
med vald entreprenör för upprustning av gymnasiebyggnaden under sommaren. Då
ingen ansökan för att ianspråkta fetmarkerade investeringsmedel har skickats till
kommunstyrelsen föreslår sektor UKF att årets tilldelade reinvesteringsmedel initialt
används för de uppkomna kostnaderna i samband med ombyggnationen. När kalkylen
för nämnda ombyggnationen är klar föreslår sektor UKF att utbildningsnämnden
ansöker om att få täcka nämnda investering med medel från investeringen gällande
ny/ombyggnationer skolor/förskolor.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2013-06-18, skriven av tf. sektorchef Lena-Maria Vinberg och
controller Mikael Falk.
Utbildnings, kultur och fritidssektorns beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden ger sitt godkännande till upphandlingsenheten att slutföra
upphandlingen samt teckna avtal med vald entreprenör för anpassning av
gymnasiebyggnaden till högstadieskola samt därmed tillkommande justeringar av
övriga berörda lokaler.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden ger sitt godkännande till upphandlingsenheten att slutföra
upphandlingen samt teckna avtal med vald entreprenör för anpassning av
gymnasiebyggnaden till högstadieskola samt därmed tillkommande justeringar av
övriga berörda lokaler.
___
Exp.
Upphandlingsenheten
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-06-19

UBN § 103
Sektorledningens situation
Vice ordförande Dennis Ljunggren (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Nämnden har i media tagit del av att ordförande i utbildningsnämnden och ordförande i
kommunstyrelsen uttryckt att de inte har förtroende för Annika som chef för sektor UKF. Jag
känner en stor oro för hur sektorn styrs nu i de mycket oroliga tider som sektorn befinner sig i. Då jag
har stort förtroende för Annika som chef vill jag att nämnden ställer sig bakom mitt yrkande.
Yrkande
Dennis Ljunggren (S) med stöd av Jonny Sundling (V), Peter Ohlsson (S), Jessica
Norberg (S), Jenny Sandqvist (MP) samt Helene Ahlberg (AD) lämnar följande
beslutsförslag till nämnden:
-

Att nämnden utrycker sitt stöd för Annika Sjöberg som sektorchef för sektor utbildning
kultur fritid.

I enlighet med Allmän stadga för Ale kommuns nämnder hänskjuter ordförande Elena
Fridfelt (C) ärendet till arbetsutskottet för beredning med hänvisning till att beredning
behövs då frågan för närvarande är under förhandling på tjänstemannanivå.
Allmän stadga för Ale kommuns nämnderantagen av Kommunfullmäktige 2010-12-13
____
Ajournering kl 14:15-15:55 och 16:10-16-30
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