PROTOKOLL

1(18)

från Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2012-01-25

Plats och tid:

Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 08.30–15.30

Beslutande
och tjänstgörande ersättare

Elena Fridfelt, ordf (C)
Klas Nordh (FP)
Dennis Ljunggren (S)
Jessica Norberg (S)
Peter Ohlsson (S) från 10.30
Johnny Sundling (V)
Kajsa Nilsson (M)
Helene Ahlberg (AD)
Johan Olofsson (M) tj.g. ers. för Peter Kornesjö (M)
Tomas Johansson (KD) tj.g. ers. för Jonatan Sundeen (KD) från 13.00
Carina Lundgren (S) tj.g. ers. för Marcus Larsson (MP)

Närvarande ersättare
och övriga deltagande

Erik Karlsson (M)
Jan Skog (M) från 10.00
Helena Solving (AD)
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Catrin Vanneryr (S) till 14.50
Toni Andersson (S)
Anita Engström (S)
Annika Sjöberg, sektorschef

Utses att justera

Dennis Ljunggren

Justeringens plats och tid

Sektor utbildning, kultur och fritid 2012-02-01

Ann-Christine Friberg, nämndsekreterare

Andreas Hultman, controller §§ 5, 8
Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef §§ 3, 4
Hans Enckell, verksamhetschef § 7
Peter Madsen, verksamhetschef § 2
Johanna Ohlsson, administrativ chef § 6
Christer Engström, Lärarförbundet
Pia Kjärhus, Kommunal

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer

1 - 12

Ann-Christine Friberg
Ordförande

Elena Fridfelt
Justerande

Dennis Ljunggren

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-01-25

Datum för anslags uppsättande

2012-02-02

Förvaringsplats för protokollet

Sektor utbildning, kultur och fritid

Underskrift

Ann-Christine Friberg

Datum för anslags nedtagande

2012-02-24
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25

UBN § 1
Verksamhetsbesök
Utbildningsnämndens ledamöter besöker under förmiddagen en del av nämndens
verksamheter, såsom Äppelgårdens förskola, Ale matservice, Kyrkbyskolan och
Nödingeskolan samt gör en rundvandring i huset Ale gymnasium.
Ordföranden tackar, på nämndens vägnar, verksamheterna för mycket intressanta
besök och trevligt bemötande.

3
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

4(18)

från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25

UBN § 2

Dnr UBN000117/11

Yttrande till KS över motion om ökade klyftor - ökad barnfattigdom
Kommunstyrelsen vill ha Utbildningsnämndens yttrande över motion om ökade
klyftor - ökad barnfattigdom.
Vi strävar i Ale kommun efter att erbjuda samtliga våra elever god utbildning på lika
villkor. Det kan finnas tolkningar inom ramen för skollagen som innebär skillnader i
vad olika skolor i Ale ser som obetydliga avgifter. Signaler om ökad barnfattigdom bör
tas på allvar i förhållande till kommunens strävan att erbjuda lika villkor i utbildningen.
Utifrån detta perspektiv ställer sig Utbildningssektorn positiv till en redovisning av
förekommande avgifter inom skolan och till att ta fram förslag på hur avgifterna skall
minimeras och – om möjligt- upphöra helt.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande, 2011-10-11, av sektorschef Annika Sjöberg och verksamhetschef
Peter Madsen.
Arbetsutskotten för 0-16 års samt frivilliga skolformers beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden antar sektorns förslag till yttrande och översänder detta till
Kommunstyrelsen samt föreslår Kommunfullmäktige bifalla motionen.
____
Utbildningsnämndens beslut 2011-11-09
1. Utbildningsnämnden menar att intentionerna i motionen är bra. Utbildningsnämnden vill återsända motionen till kommunstyrelsen för att få ett förtydligande
av innebörden i målet att avgifter helt ska upphöra samt vilken definition av barnfattigdom som ska gälla.
___
Jarl Karlsson (S), motionär, har 2011-12-19 inkommit med ett förtydligande av
motionen.
BESLUT vid arbetsutskottets sammanträde 2012-01-10
1. Utbildningsnämndens arbetsutskott för 0-16 år överlämnar ärendet till Utbildningsnämnden utan beslutsförslag.
___
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25

forts. UBN § 2

Dnr UBN000117/11

Yrkanden
Elena Fridfelt (C), ordförande, lämnar följande beslutsförslag:
- Utbildningsnämnden anser det fortfarande vara oklart vilken definition av
barnfattigdom som menas. I sitt svar hänvisar motionärerna till två olika mått, dels ett
absolut mått från Rädda barnen samt ett relativt mått från EU. Då måtten är olika bör
motionärerna förklara vilken definition man menar ska gälla.
Då motionen tar upp frågor som inte hanteras av utbildningsnämnden kan vi inte
bedöma om motionen i sin helhet ska bifallas eller avslås. Vi kan dock svara på den
andra att-satsen, den som rör verksamhet vi ansvarar för.
I Utbildningsnämndens nämndplan 2012 står det ”Ales skolor ska sträva efter att
minimera avgifter i skolan och likhet mellan skolorna ska gälla”
För att följa upp hur detta efterföljs är arbetet med redovisning av avgifter redan
påbörjat. Med detta föreslår Utbildningsnämnden att motionen anses vara besvarad
Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till arbetsutskottens första beslutsförslag.
Helene Ahlberg (AD) tillstyrker ordförandens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget förslag och dels på Dennis Ljunggrens
yrkande och finner att utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden anser det fortfarande vara oklart vilken definition av barnfattigdom som menas. I sitt svar hänvisar motionärerna till två olika mått, dels ett
absolut mått från Rädda barnen samt ett relativt mått från EU. Då måtten är olika bör
motionärerna förklara vilken definition man menar ska gälla.
Då motionen tar upp frågor som inte hanteras av utbildningsnämnden kan vi inte
bedöma om motionen i sin helhet ska bifallas eller avslås. Vi kan dock svara på den
andra att-satsen, den som rör verksamhet vi ansvarar för.
I Utbildningsnämndens nämndplan 2012 står det ”Ales skolor ska sträva efter att
minimera avgifter i skolan och likhet mellan skolorna ska gälla”
För att följa upp hur detta efterföljs är arbetet med redovisning av avgifter redan
påbörjat. Med detta föreslår Utbildningsnämnden att motionen anses vara besvarad
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25

Forts. UBN § 2

Dnr UBN000117/11

Reservation
Dennis Ljunggren (S), Jessica Norberg (S), Peter Ohlsson (S), Johnny Sundling (V) och
Carina Lundgren (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dennis Ljunggrens
förslag.
___
Exp: KS
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25

UBN § 3

Dnr UBN000151/11

Förenklat regelverk i förskolan
Två förslag har lämnats om förenklat regelverk och ökat inflytande i förskola från
Socialdemokraterna i Ale genom Dennis Ljunggren. Utbildningsnämnden beslutade
2011-11-09 att ge sektorn i uppdrag att bereda frågan.
1. Vårdnadshavare har rätt till barnomsorg under sin arbetstid inklusive restid. På
ansökan om barnomsorg anges önskad vistelsetid, men när vårdnadshavare fått plats
lämnas schema för arbetstiden. Förslaget är att sektorn utformar blanketten för barns
schema i förskola och fritidshem så att regelverket klargörs och att föräldrar bara behöver ange den
vistelsetid barnet har behov av.
Det tillkommer en administrativ insats i form av förändring av blanketter och information. Sektorns tillämpningsregler behöver också revideras.
2. För de barn som har rätt till 15 timmar i förskola har verksamhetens behov styrt
vilken tid timmarna ligger på. Förslaget är att ett projekt genomförs under ett år där föräldrar
med barn som har rätt till 15 timmars vistelsetid i förskolan har rätt till tre dagar med 5 timmar/
dag och att föräldern själv äger rätt att ange vilka tre veckodagar man vill fördela sin vistelsetid på.
Förslaget innebär att en projektperiod om ett år genomförs, och att det sedan genom
enkäter utvärderas av förskolechefer och föräldrar.
Sektorn överlämnar åt nämnden för ställningstagande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande 2011-12-21 av sektorschef Annika Sjöberg och verksamhetschef
Lena-Maria Vinberg, sektor utbildning, kultur och fritid.
BESLUT vid arbetsutskottet för 0-16 års sammanträde 2012-01-10
1. Utbildningsnämndens arbetsutskott för 0-16 år överlämnar ärendet till Utbildningsnämnden utan beslutsförslag.
___
Yrkanden
Ordföranden lämnar följande beslutsförslag:
- Utbildningsnämnden beslutar att vårdnadshavare som har rätt till barnomsorg
under sin arbetstid inklusive restid endast behöver uppge barnets behov av vistelsetid
(inte arbetstid) på blanketten för barns schema i förskola och fritidshem.
- Utbildningsnämnden beslutar att vårdnadshavare till barn som har rätt till 15
timmar i förskola själv ska äga rätten att välja om man vill ha barn i förskola 3 timmar
om dagen, 5 dagar i veckan eller 5 timmar om dagen, 3 dagar i veckan samt att
föräldern själv äger rätt att ange vilka tre veckodagar man vill fördela sin vistelsetid på.
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25

forts. UBN § 3

Dnr UBN000151/11

Dennis Ljunggren (S) tillstyrker ordföranden förslag.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden beslutar att vårdnadshavare som har rätt till barnomsorg
under sin arbetstid inklusive restid endast behöver uppge barnets behov av
vistelsetid (inte arbetstid) på blanketten för barns schema i förskola och fritidshem.
2. Utbildningsnämnden beslutar att vårdnadshavare till barn som har rätt till 15
timmar i förskola själv ska äga rätten att välja om man vill ha barn i förskola 3
timmar om dagen, 5 dagar i veckan eller 5 timmar om dagen, 3 dagar i veckan samt
att föräldern själv äger rätt att ange vilka tre veckodagar man vill fördela sin
vistelsetid på.
___
Exp: Verksamhetschef
Handläggare
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25

UBN § 4

Dnr UBN000123/11

Utredning av reducerat vårdnadsbidrag samt differentiering vid flera barn i
samma hushåll
Efter beslut om införande av kommunalt vårdnadsbidrag i Ale kommun beslutade
Utbildningsnämnden att uppdra åt sektorn att utreda följande:
1.
Reducerat vårdnadsbidrag som är ett bidrag för ett barn som har plats på deltid i förskola.
Möjligheten att få reducerat vårdnadsbidrag och plats på deltid i förskola innebär mer
nackdelar än fördelar. Den större kostnaden är inte försvarbar.
2
Möjligheten till differentiering när vårdnadsbidrag lämnas för fler än ett barn i samma
hushåll.
Kostnaden för vårdnadshavare som söker vårdnadsbidrag är antingen i form av utebliven lön om man stannar hemma med ett litet barn eller kostnad för privat omsorg.
Det är inte dubbelt så kostsamt att vara hemma med två barn som med ett och vanligtvis inte dubbelt så dyrt med omsorg om två än om ett barn. Rimligt vore därför att
införa differentiering; 3000:-/ månad för det yngre barnet och 1500:-/månad för de
äldre.
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande 2011-12-29 av sektorschef Annika Sjöberg och verksamhetschef
Lena-Maria Vinberg, sektor utbildning, kultur och fritid.
Arbetsutskottet för 0-16 års beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden beslutar att endast erbjuda helt vårdnadsbidrag.
2. Utbildningsnämnden beslutar att införa differentierat vårdnadsbidrag med 3000:-/
månad för det yngre barnet och 1500:-/månad för de äldre.
___
Yrkanden
Dennis Ljunggren (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Johnny Sundling (V) meddelar att han inte deltar i beslutet.
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25

forts. UBN 4

Dnr UBN000123/11

BESLUT
1. Utbildningsnämnden beslutar att endast erbjuda helt vårdnadsbidrag.
2. Utbildningsnämnden beslutar att införa differentierat vårdnadsbidrag med 3000:-/
månad för det yngre barnet och 1500:-/månad för de äldre.
___
Exp: Verksamhetschef
Handläggare
Controller
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25

UBN § 5

Dnr UBN000001/12

Ale kommuns prislista för interkommunal ersättning till fria för- och
grundskolor 2012
Ale kommuns prislista för interkommunal ersättning för fria för- och grundskolor ska
justeras för år 2012.
Sektorn har upprättat förslag till prislista 2012 för interkommunal ersättning till förskola och grundskola. Förslag till prislista 2012 för pedagogisk omsorg presenteras på
nästa sammanträde.
Beslutsunderlag:
Sektorns förslag till prislista 2012 för interkommunal ersättning till förskola och
grundskola.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att utbildningsnämnden fastställer Ale kommuns prislista för
interkommunal ersättning för fria för- och grundskolor 2012 enligt sektorns förslag.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden fastställer Ale kommuns prislista för interkommunal ersättning för fria för- och grundskolor 2012 enligt sektorns förslag.
___
Exp: Controller
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25

UBN § 6

Dnr UBN000162/11

Datainspektionen, tillsynsprojekt avseende kommuners behandling av
skyddade personuppgifter Dnr 1803-2011
Datainspektionen genomför ett tillsynsprojekt avseende kommuners behandling av
skyddade personuppgifter. Under hösten 2011 har Datainspektionen genomfört inspektioner av behandlingen av skyddade personuppgifter hos fyra kommunala utbildningsnämnder.
Inspektionen har nu valt att gå vidare med projektet genom att utbildningsnämnder i 20
kommuner får svara på hur uppgifter om elever i grundskolan med skyddad identitet
behandlas av nämnden. Ale kommuns utbildningsnämnd är bland de utvalda att svara
på frågor om den praktiska hanteringen av skyddade personuppgifter, interna regler och
riktlinjer samt IT-säkerhet.
Frågorna avser nämndens behandling av personuppgifter om elever i grundskolan med
skyddade personuppgifter. Med skyddade personuppgifter avses främst sekretessmarkering och kvarskrivning.
Ale kommuns behandling av skyddade personuppgifter i grundskolan kommer att presenteras för utbildningsnämnden 2012-01-25.
BESLUT vid arbetsutskottet för 0-16 års sammanträde 2012-01-10
1. Arbetsutskottet för 0-16 år noterar informationen.
___
Beslutsunderlag:
Tjänsteutlåtande 2012-01-17 av sektorschef Annika Sjöberg och administrativ chef
Johanna Ohlsson, sektor utbildning, kultur och fritid.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns förslag till
svar och översänder svaret till Datainspektionen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns förslag till svar och översänder
svaret till Datainspektionen.
___
Exp: Datainspektionen
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25

UBN § 7
Information om det nya betygsystemet
Verksamhetschef Hans Enckell ger information om det nya betygssystemet.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25

UBN § 8

Dnr UBN000169/11

Årsredovisning 2011
Sektor utbildning, kultur och fritid har upprättat årsredovisning 2011 för utbildningsnämndens verksamheter; förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola och
vuxenutbildning samt kommunens kostförsörjning.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att utbildningsnämnden godkänner upprättad årsredovisning
2011.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden godkänner årsredovisning 2011.
___
Exp: KS
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25

UBN § 9

Dnr UBN000002/12

Delegeringsbeslut
Arbetsutskott
2012-01-10 Arbetsutskottet för 0-16 år
2012-01-10 Arbetsutskottet för frivilliga skolformer
Skolskjutsärenden
2011-12-20 Beslut om avslag på ansökan om taxiskjuts.
Ekonomi
2012-01-12 Administrativa chefens beslut om beslutsattestant, ansvar 7511.
2012-01-16 Administrativa chefens beslut om beslutsattestant, ansvar 7352.
2012-01-18 Tf sektorschefs beslut om beslutsattestant, ansvar 7271.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegeringsbeslut.
___
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25

UBN § 10

Dnr UBN 000003/12

Delgivningar
1. 2011-11-21 Protokoll Rådet för funktionshinder
2. 2011-11-28 Protokollsutdrag KF § 154, Uppföljningsrapport 4, 2011-08-31.
3. 2011-11-28 Protokollsutdrag KF § 165, Kommunfullmäktiges sammanträden
2012.
4. 2011-11-28 Protokollsutdrag KF § 168, Finanspolicy med tillämpningsanvisningar.
5. 2011-11-28 Protokollsutdrag KF § 174, Rapport från ortsutvecklingsmöten hösten
2011.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar anmälda delgivningar.
___
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25

UBN § 11
Aktuellt från sektorn
Sektorschefen ger aktuell information från sektorn om bl a
-

Rekrytering av rektorer och verksamhetschef
Skolinspektionens beslut om avslutade ärenden.
Arbetsmiljöverkets beslut om avslutat ärende.

BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-01-25

UBN § 12
Övrigt
Ordföranden informerar om;
- Inbjudan till Tematräff kring Neuropsykiatriska diagnoser den 8 februari kl 18.00 –
20.00 i Älvängens aktivitetshus.
- UF-mässan (Ung Företagsamhet) 2 mars
Sektorschefen informerar om;
- Ny skola i Nödinge planeras vara klar hösten 2014.
- Alla grundskoleelever ska ha var sin dator läsåret 2012/2013.
- Tidigare frågor från Aroseniusskolans elevråd har berörd rektor besvarat.
Vice ordföranden informerar om;
- Som politiker är det viktigt att tänka på att bidra till att frågor ställs till rätt person
från början.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationerna.
___

Ordföranden tackar ledamöter och tjänstemän för dagens sammanträde och förklarar
mötet avslutat.
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