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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2017-03-29

Plats och tid

Sal 105 i Ale Kulturrum, kl. 10.00 - 11.00

Beslutande

Dennis Ljunggren (S), ordförande
Elena Fridfelt (C)
Johnny Sundling (V)
Jessica Norberg (S)
Jenny Sandqvist (MP)
Erik Karlsson (M)
Rose-Marie Fihn (L)
Tage Lindström (KD)
Toni Andersson (S)
Lena Orstadius (S)
Daniel Mörner (M)

Närvarande
ersättare

Carina Ackerfors (S)

Övriga närvarande

Eva Lejdbrandt, sektorchef
Iva Rodrigues Fernandes, nämndsekreterare
Mathias Lind, verksamhetschef
Joakim Östling, verksamhetschef
Bente Törnqvist, verksamhetschef
Åsa Ericson, utvecklingschef
Ann Petersson, Kommunal
Fredrik Blomquist, Lärarförbundet

Utses att justera

Erik Karlsson

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2017-03-29

Paragrafer

§§ 27 - 28

Underskrifter

Sekreterare
Iva Rodrigues Fernandes
Ordförande
Dennis Ljunggren
Justerande
Erik Karlsson
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PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum: 2017-03-29

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-03-29

Datum för anslags uppsättande

2017-03-30

Datum för anslags nedtagande

2017-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Underskrift

Iva Rodrigues Fernandes

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2017-03-29

Innehåll
UBN § 27 Återinföra Madenskolan som skolenhet med start
läsår 2017-2018
UBN § 28 Motion från ungdomsfullmäktige om bättre utemiljö
vid Da Vinciskolan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden
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UBN § 27

Dnr UBN.2017.44

Återinföra Madenskolan som skolenhet med start
läsår 2017-2018
Ärendet
Ale kommun har sedan ett par år en kraftigt ökande inflyttning till kommunen.
Framför allt ser vi inflyttningen i nyproducerade områden i Älvängen vilket
medför att tillströmningen av barn och elever är stor. Sektor utbildning, kultur
och fritid bedömer därför att det inte är möjligt att ta emot alla elever inom
skolområdet Älvängen från årskurs F-6 i Kronaskolan till höstterminen 2017.
Mot den bakgrunden gav utbildningsnämnden sektorn i uppdrag att beskriva
olika alternativa lösningar för elevernas skolplaceringar i Älvängen inför HT-2017.
Detta för att säkerställa att alla elever inom skolområdet Älvängen får en skolplats
i Älvängen.
Sektorn utredde frågan ur ett verksamhetsperspektiv och sedan har frågan utretts
ytterligare ur ett fastighetsperspektiv. Den samlade alternativgranskningen som
har gjorts av sektor utbildning, kultur och fritid samt av fastighetsavdelningen
biläggs till detta tjänsteutlåtande. Då det framgick att förslaget om förskola på
Madenskolan ej var genomförbart har också ett tredje möjligt alternativ
framkommit via nämndens presidium där samråd har skett med sektorn. Detta
förslag innebär att på kort sikt placera samtliga förskoleklasser (5 klasser) på
Madenskolan och därmed ha förskola samt årskurs 1-6 på Kronaskolan under
läsår 2017-2018.
Sektor utbildning, kultur och fritid överlämnar till utbildningsnämnden att ta
ställning till vilken del av skolverksamheten som ska placeras i Madenskolan från
och med höstterminen 2017. Följande alternativ är möjliga att förflytta till
Madenskolan för att möjliggöra en utökning av klasser i Kronaskolan:
1. Årskurs 6 flyttas från Kronaskolan till Madenskolan för möjliggöra en
utökning av årskurs F-5 på Kronaskolan.
2. Årskurs 4-6 flyttas från Kronaskolan till Madenskolan för att möjliggöra
en utökning av årskurs F-3 på Kronaskolan.
3. Årskurs F (förskoleklass) börjar ej på Kronaskolan utan på Madenskolan
för att möjliggöra en utökning av årskurs 1-6 på Kronaskolan.
Samtliga föreslagna alternativ förutsätter driftsättning av Madenskolan från och
med HT-17 och därmed återinförs den som skolenhet.
Beslutsunderlag
·

Tjänsteutlåtande, 2017-03-23

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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·
·

Fastighetsavdelningens alternativgranskning utökning av skolplatser i
Älvängen 2017-02-03
Sektorns alternativgranskning 2016-10-17

Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar att återinföra Madenskolan som skolenhet i Ale
kommun.
Utbildningsnämnden beslutar enligt ett av följande alternativ för inriktningen på
verksamheten i Madenskolan läsåret 17/18:
1. Årskurs 6 flyttar från Kronaskolan till Madenskolan för att möjliggöra en
utökning av årskurs F-5 på Kronaskolan.
2. Årskurs 4-6 flyttar från Kronaskolan till Madenskolan för att möjliggöra
en utökning av årskurs F-3 på Kronaskolan
3. Årskurs F (förskoleklass) börjar ej på Kronaskolan utan på Madenskolan
för att möjliggöra en utökning av årskurs 1-6 på Kronaskolan.
Utbildningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Yrkande
1:e vice ordförande Elena Fridfelt (C) föreslår utbildningsnämnden att besluta
enligt förvaltningens förslag:
Utbildningsnämnden beslutar att återinföra Madenskolan som skolenhet i Ale kommun.
Utbildningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
1:e vice ordförande Elena Fridfelt (C) föreslår utbildningsnämnden att besluta
enligt förslag 3:
Årskurs F (förskoleklass) börjar ej på Kronaskolan utan på Madenskolan läsår 2017-2018
för att möjliggöra en utökning av årskurs 1-6 på Kronaskolan.
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag om att återinföra
Madenskolan som en skolenhet och finner att nämnden bifaller detsamma.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag om att förklara ärendet
omedelbart justerat och finner att nämnden bifaller detsamma.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

6(7)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2017-03-29

Ordförande ställer proposition på Elena Fridfelts (C) förslag om att årskurs F
(förskoleklass) börjar ej på Kronaskolan utan på Madenskolan läsår 2017-2018
och finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att återinföra Madenskolan som skolenhet i Ale
kommun.
Utbildningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
Utbildningsnämnden beslutar att årskurs F (förskoleklass) börjar ej på
Kronaskolan utan på Madenskolan läsår 2017-2018 för att möjliggöra en utökning
av årskurs 1-6 på Kronaskolan.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Sektor utbildning, kultur och fritids ledningsgrupp
Fastighetsavdelningen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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UBN § 28

Dnr UBN.2017.38

Motion från ungdomsfullmäktige om bättre utemiljö vid
Da Vinciskolan
Ärendet
Elever vid Da Vinciskolan har skrivit en motion om att Da Vinciskolans utemiljö
är begränsad. Motionärerna menar att utemiljön inte är helt lämpad för en
högstadieskola och att det finns en del anpassningar kvar att göra. Motionärerna
föreslår att innegården nyttjas av Ungkan och att fotbolls- och badmintonnät
sätts upp på området bakom skolan.
Sektor utbildning, kultur och fritid instämmer med motionärerna om att
utomhusmiljön på Da Vinciskolan är begränsad. Det har dock gjorts vissa
åtgärder såsom inköp av basketkorgar och investering i hängytor i utomhusmiljön
under de senaste åren. Investeringarna har gjorts i samråd med skolans elever.
Sektorn föreslår att motionärerna vänder sig till elevrådet i Da Vinciskolan för att
lyfta sina förslag. Detta då elevrådet har en viktig funktion med att arbeta med
skolmiljön utifrån elevernas synvinkel och kan lämna förslag av mer specifik art
såsom det som föreslås i motionen.
Sektorn föreslår utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen eftersom det i motionen finns prioriteringar som bör göras i elevråd.
Beslutsunderlag
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-03-22
Motionen bättre utemiljö, Da Vinciskolan

Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Utbildningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Utbildningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
___
Beslutsexpediering
För vidare hantering
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

