PROTOKOLL
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från utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2012-10-24

Plats och tid:

Sammanträdesrummet sal 209, Ale gymnasium, Nödinge kl 9:00-15:45

Beslutande
och tjänstgörande ersättare

Elena Fridfelt, ordf (C)
Dennis Ljunggren (S)
Peter Kornesjö (M)
Peter Ohlsson (S)
Kajsa Nilsson (M)
Helene Ahlberg (AD) § 134-139

Klas Nordh (FP)
Jonatan Sundeen (KD)
Carina Lundgren (S) tjg ers
Johnny Sundling (V)
Marcus Larsson (MP)
Helena Solving (AD) § 140-143

Närvarande ersättare
och övriga deltagande

Helena Solving (AD) § 134-139
Joanna Wolodarska Nord (FP)
Tomas Johansson (KD)
Toni Andersson (S)
Anita Engström (S)

Annika Sjöberg, sektoschef
Torbjörn Hall, sekreterare
Peter Madsen, verksamhetschef § 134-138, 143
Anders Nordgren, utvecklingsledare § 134
Joakim Östling, verksamhetschef
Andreas Hultman, controller § 139
Mikael Falk, controller § 139
Fredrik Blomqvist, Lärarförbundet
Pia Kjärhus, Kommunal § 134-139
Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef § 134135

Utses att justera

Dennis Ljunggren

Justeringens plats och tid

Kommunledningens lokaler, Nödinge 2012-11-01

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer

134-143

Torbjörn Hall
Ordförande

Elena Fridfelt
Justerande

Dennis Ljunggren

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2012-10-24

Datum för anslags uppsättande

2012-11-05

Förvaringsplats för protokollet

Sektor utbildning, kultur och fritid

Underskrift

Torbjörn Hall

Datum för anslags nedtagande

2012-11-26
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UBN § 134
Information om Projekt Fotosyntes
Anders Nordgren, utvecklingsledare informerar nämnden om projektet Fotosyntes.
Det treåriga projektet syftar till att arbeta förebyggande med barn i Nödinge födda
mellan åren 2000-2002.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___

3
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

4(14)

från utbildningsnämndens
sammanträde 2012-10-24

UBN § 135
Möjlighet att utvidga förskoleverksamheten på kvälls- och nattetid
Lena-Maria Vinberg, verksamhetschef lämnar information om kommunens
möjligheter att erbjuda barnomsorgen under obekväm arbetstid.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___
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från utbildningsnämndens
sammanträde 2012-10-24

UBN § 136
Information om simkunnighet bland grundskoleelever i Ale kommun
Annika Sjöberg, sektorchef informerar nämnden om simkunnigheten bland
kommunens grundskoleelever. Nämnden konstaterar att simkunnigheten är mycket
hög.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___

Mötet ajourneras mellan klockan 11.00-11.10.
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UBN § 137

Dnr UBN000110/12

Revidering av utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan med hänvisning till
förvaring av elevakter samt handlingar som uppkommer i samband med ansökan
om tilläggsbelopp
Enligt Arkivlagen är varje kommunal nämnd ansvarig för sitt arkiv, vilket innebär att varje
nämnd skall fastställa sin egen dokumenthanteringsplan. Då planen alltid skall hållas aktuell
krävs att den uppdateras löpande och vid förändring gäller ny plan först efter nämndbeslut.
Här föreslår förvaltningen kompletteringar gällande handlingar i samband med ansökningar
om tilläggsbelopp samt handlingar som förvaras i en elevakt.
Handling
Tjänsteutlåtande, 2012-10-01, skrivet av Annika Sjöberg, sektorschef och Johanna Olsson,
administrativ chef.
Utbildnings, kultur och fritidssektorns beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden antar kompletteringen av dokumenthanteringsplanen att gälla från
och med 2012-12-01.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden antar kompletteringen av dokumenthanteringsplanen att gälla från
och med 2012-12-01.
____
Beslutsexpediering
Kommunarkivarie
Administrativ chef, sektor Utbildning, kultur och fritid.
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från utbildningsnämndens
sammanträde 2012-10-24

UBN § 138

Dnr UBN000098/12

Riktlinjer kring avgifter inom skolan i Ale kommun
Ale kommuns verksamhetschefer för grundskola och gymnasium har i samråd med
rektorerna tagit fram ett förslag till beslut att ha en helt avgiftsfri skola.
Kostnader i samband med av skolan arrangerade utflykter, studiebesök,
fruktstunder/matsäck etc. får inte belasta eleverna. Kommunen sanktionerar inte
heller internationella utbyten där elevavgifter ingår.
Förslaget ligger i linje med en politisk motion gällande ökade klyftor och ökad
barnfattigdom som ställdes till KS förra året.
Förslaget ligger väl i linje med styrdokumentens intentioner kring elevers lika
förutsättningar och en likvärdig skola.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2012-09-19, skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och
verksamhetschef Peter Madsen.
Utbildningsnämnden beslutade 2012-09-26 UBN § 121 att återremittera ärendet till
nämndens sammanträde den 24 oktober och uppdrar åt sektorn att arbeta fram
riktlinjer för en avgiftsfri skola.
Arbetsutskottet för 0-16 år beslutade 2012-10-10 UBN § 61 att överlämna ärendet till
Utbildningsnämnden utan beslutsförslag.
Utbildnings, kultur och fritidssektorns beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
1. Utbildningsnämnden antar sektorns förslag till beslut om avgiftsfri skola att gälla
från vårterminens start i januari 2013.
Yrkanden
Elena Fridfelt (C) lämnar följande beslutsförslag:
1. Utbildningsnämnden avslår sektorns förslag.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att arbeta fram riktlinjer i enlighet
med skolinspektionens praxis och vägledning.
3. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att genomföra riktlinjerna enhetligt på
alla skolor där Ale kommun är huvudman.
Klas Nordh (FP) yrkar bifall till sektorns beslutsförslag.
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från utbildningsnämndens
sammanträde 2012-10-24

Dennis Ljunggren (S) yrkar bifall till sektorns förslag och lämnar följande
tilläggsyrkande:


Utbildningsnämnden reserverar 1 000 000 kr av 2013 års budgetutrymme för
att täcka de kostnader som elever tidigare fått stå för.

Johnny Sundling (V), Marcus Larsson (MP) och Peter Ohlsson (S) tillstyrker Dennis
Ljunggrens tilläggsyrkande.
Elena Fridfelt (C) yrkar avslag på Dennis Ljunggrens förslag.
Mötet ajourneras mellan klockan 12.10-13.00.
Propositionsordning, huvudförslag
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget avslagsyrkande, dels på sektorns
beslutsförslag och finner att utbildningsnämnden bifaller sektorns förslag.
Omröstningsresultat, huvudförslag
Omröstning begärs och verkställs. Följande omröstningsproposition godkänns av
utbildningsnämnden: de som vill rösta på ordförandens avslagsyrkande röstar ja och de
som vill bifalla sektorns beslutsförslag röstar nej.
Ledamot
Elena Fridfelt (C)
Kajsa Nilsson (M)
Helene Ahlberg (AD)
Klas Nordh (FP)
Peter Kornesjö (M)
Jonatan Sundeen (KD)
Dennis Ljunggren (S)
Carina Lundgren (S)
Peter Ohlsson (S)
Johnny Sundling (V)
Marcus Larsson (MP)

Ja
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

Med 5 ja-röster och 6 nej-röster bifaller utbildningsnämnden sektorns förslag.
Reservation
Elena Fridfelt (C), Kajsa Nilsson (M), Helene Ahlberg (AD), Peter Kornesjö (M), och
Jonatan Sundeen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Elena Fridfelts
förslag.
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från utbildningsnämndens
sammanträde 2012-10-24

Propositionsordning, tilläggsförslag 1
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget tilläggsyrkande, dels på sektorns
beslutsförslag och finner att utbildningsnämnden bifaller sektorns förslag.
Propositionsordning, tilläggsförslag 2
Ordföranden ställer proposition på dels Dennis Ljunggrens tilläggsyrkande, dels på
sektorns beslutsförslag och finner att utbildningsnämnden bifaller sektorns förslag.
Omröstningsresultat, tilläggsförslag 2
Omröstning begärs och verkställs. Följande omröstningsproposition godkänns av
utbildningsnämnden: de som vill rösta på ordförandens avslagsyrkande röstar ja och de
som vill bifalla Dennis Ljunggrens beslutsförslag röstar nej.
Ledamot
Elena Fridfelt (C)
Kajsa Nilsson (M)
Helene Ahlberg (AD)
Klas Nordh (FP)
Peter Kornesjö (M)
Jonatan Sundeen (KD)
Dennis Ljunggren (S)
Carina Lundgren (S)
Peter Ohlsson (S)
Johnny Sundling (V)
Marcus Larsson (MP)

Ja
X
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X

Med 6 ja-röster och 5 nej-röster bifaller utbildningsnämnden sektorns förslag.
Reservation
Dennis Ljunggren (S), Carina Lundgren (S), Peter Ohlsson (S), Johnny Sundling (V)
och Marcus Larsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dennis
Ljunggrens förslag.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden antar sektorns förslag till beslut om avgiftsfri skola att gälla
från vårterminens start i januari 2013.
___
Beslutsexpediering
Sektorchef, sektor Utbildning, kultur och fritid.
Ekonomichef
Budgetchef
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UBN § 139

Dnr UBN000111/12

Information om Nämndplan med detaljbudget och internkontrollplan 2013
Sektorchef Annika Sjöberg samt controller Andreas Hultman och Mikael Falk lämnar
information om nämndens budget med nämndplan och internkontrollplan för 2013.
Arbetsmaterialet kommer att delges ledamöter, ersättare och fackliga företrädare efter
mötet.
Yrkanden
Ordföranden yrkar att utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att verka för att
gymnasiets kostnader ska anpassas efter GR:s prislista.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att verka för att gymnasiets kostnader ska
anpassas efter GR:s prislista.
___
Beslutsexpediering
Sektorchef, sektor Utbildning, kultur och fritid.
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UBN § 140

Dnr UBN000002/12

Delegering 2012
1. Mottagningsattestant för Ale gymnasium, Karin Jernberg- skoladministratör.
2. Beslut om mottagande i grundsärskola/gymnasiesärskola- FL
3. Beviljande av barnomsorgsplats i Ale kommun för barn som bor utanför
kommunen- LHL
BESLUT
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.
___
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UBN § 141

Dnr UBN000003/12

Delgivningar 2012
1. Beslut från KF § 129 Medborgardialog som en del i Ale kommuns styrprocess
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar anmälda delgivningar.
____
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UBN § 142
Aktuellt från sektorn
Sektorchefen ger aktuell information från sektorn i följande ärenden:






Utbildning, kultur och fritids närvaro vid företagarträffar.
Rekrytering av tre rektorer.
Skolinspektionens tillsyn.
Lönerörelsen.
Systematiskt kvalitetsarbete.

BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___
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UBN § 143
Övriga frågor
Ordföranden meddelar att utbildningsnämnden deltagit på Stars for Life vilket var en
mycket rolig upplevelse. Utbildningsnämnden tackar så mycket för inbjudan.
Ordföranden meddelar även att hon deltagit på ett Teach meet vilket var roligt och
intressant.
Ordföranden meddelar att frivilliga representanter från utbildningsnämnden sökes för
att deltaga vid invigningen av väg-/järnvägsbyggnadens färdigställande.
Utbildningsnämnden diskuterar en lokalutredning som ska göra en översyn av samtliga
ales skollokaler. 1:e vice ordföranden Dennis Ljunggren (S) lyfter en fråga om
utredningar som görs utan att nämnden informeras.
Nämnden diskuterar även beställda elevdatorers leveranstid, fackliga representanters
möjlighet att ta del av handlingar inför sammanträden samt skolelevers bloggande och
riktlinjer för sociala media.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___

14
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

