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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-11-11

Plats och tid

Sal 105 i Ale Kulturrum, kl 13.00 – 16.55

Ledamöter och tjänstgörande
ersättare

Dennis Ljunggren (S), ordförande
Johnny Sundling (V)
Jessica Norberg (S)
Kristina Raad (S) § 121
Jenny Sandqvist (MP)
Helene Ahlberg (AD)
Susanna Mouvitz (M)
Rose-Marie Fihn (FP)
Jonatan Sundeen (KD)
Hanna Tjusling (SD)
Thomas Hermansson (S) § 122-123
Daniel Mörner (M)
Carina Ackerfors (S) § 123

Ersättare

Jennifer Zetterman (V)
Helena Solving (AD)
Kent Kjessler Mattsson (M)
Ulrika Sten Sporrong (FiA)

Övriga

Iva Rodrigues Fernandes, nämndsekreterare
Eva Lejdbrandt, sektorchef
Mathias Lind, verksamhetschef § 121
Aida Jovicevic, rektor § 121
Meliha Hadzinumanbegovic, planeringssekreterare
§ 123
Katrin Busck, verksamhetschef
Mikael Falk, controller § 122
Petra Johansson, Lärarförbundet § 122-123
Cecilia Nordberg, Kommunal § 122-123
Jenny Johansson, Lärarnas riksförbund § 122-123

Utses att justera

Susanna Mouvitz

Justeringens plats och tid

Kommunhus Nödinge 2015-11-11

Underskrifter
Paragrafer:121 - 123
Sekreterare:
Iva Rodrigues Fernandes
Ordförande:
Dennis Ljunggren
Justerande:
Susanna Mouvitz
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum:
2015-11-11

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-11-11

Datum för anslags uppsättande

2015-11-12

Datum för anslags nedtagande

2015-12-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Underskrift
Iva Rodrigues Fernandes

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum:
2015-11-11
Innehåll
UBN §
121

Anmälan om kränkande behandling vid Bohusskolan

4

UBN §
122

Begäran om planbesked för förskola inom Surte 1:65

5-6

UBN §
123

SOU 2015:70 högre utbildning under tjugo år

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-11-11

UBN.2015.130

UBN § 121

Anmälan om kränkande behandling vid
Bohusskolan
Ale kommun har mottagit en anmälan om kränkande behandling av elev vid Bohusskolan.
Barn- och elevombudet handlägger ärendet och utbildningsnämnden ombeds att yttra sig
över ärendet. Verksamhetschef Mathias Lind och rektor Aida Jovicevic har sammanställt ett
yttrande.
Beslutsunderlag




Anmälan om kränkande behandling vid Bohusskolan, Dnr 45-2015:7103
Yttrande om anmälan om kränkande behandling vid Bohusskolan samt bilagor

Yrkande

Ordförande Dennis Ljunggren (S) lämnar följande beslutsförslag:
Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder det till Barn- och
elevombudet.
Utbildningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder det till Barn- och
elevombudet.
Utbildningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
___
Beslutsexpediering
Barn- och elevombudet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-11-11

UBN.2015.129

UBN § 122

Begäran om planbesked för förskola inom Surte
1:65
När beslutet fattades i utbildningsnämnden om att anlägga en förskola på Surte IP i februari
2014 gjordes detta utifrån de aktuella förutsättningar som fanns utifrån utbildningsnämndens
behov samt hur ytan nyttjades av föreningslivet i Surte. Det hade innan beslut skett en dialog
med Ale fritid samt berörd förening kring tankarna om en förskola på fotbollsplanen.
Föreningens verksamhet var vid tiden för beslutet relativt blygsam men det påtalades ändock
från föreningens sida att ett framtida behov av träningsytor kunde se annorlunda och att det
då måste finnas möjligheter att tillskapa ytterligare träningsytor.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande och godkännande av förslaget var villkorat med att
eventuella träningsytor som försvinner i samband med en byggnation av en förskola också
skall ersättas vid ett framtida behov.
Under resans gång så har förutsättningarna för föreningslivet förändrats och en
sammanslagning av Surte IS fotboll och Bohus IF fotbollsverksamhet med knutpunkt på just
Surte IP har medfört att föreningen nu ser ett behov av att samtliga ytor finns tillgängliga för
dess ursprungliga ändamål.
Även utbildningsnämndens förutsättningar har ändrats en del sedan beslutet fattades. Det
pågår ett arbete med att anlägga en tillfällig förskola i Green Village för att tillgodose det
ökade behovet av barnomsorgsplatserna i södra Surte. Detta medför att det akuta behovet av
ytterligare en förskola i Surte har minskat dramatiskt. Det finns dock vissa parametrar som
måste vägas in som belystes i samband med beslutet som fattades av utbildningsnämnden i
februari 2014. Det ena är att den tänkta förskolan på Surte IP skulle ersätta Nordgärdets
förskola då statusen på byggnaden är relativt dålig samt att lokalerna i sig inte är
ändamålsenliga utifrån ett verksamhetsperspektiv. Det andra är att Surtes förskola behöver få
sin ventilation utbytt. Detta är ett ingrepp som är svårt att genomföra utan att det medför
kraftiga störningar för verksamheten. I det tidigare förslaget var Nordgärdets förskola tänkt
att användas som en buffertlokal under tiden för ventilationsbytet men mycket tyder på att
alternativa lösningar behövs.
Med tanke på de förändrade förutsättningarna för de båda inblandade nämnderna bör
detaljplanen medge ett så brett användningsområde som möjligt som inbegriper både
möjlighet till förskola men även fortsätt fotbollsaktivitet om så skulle bli fallet. För
utbildningsnämndens räkning är det dessutom viktigt att antalet avdelningar på en eventuell
förskola inte är specificerat då detta begränsar utbildningsnämndens eventuella behov och
flexibilitet.
Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande gällande remissvar planbesked för
förskola inom Surte 1:65.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-11-11

Utbildningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerad.

Beslutsunderlag






Tjänsteutlåtande, 2015-11-10
Ansökan om planbesked
Översiktskarta
Ritning nybyggnad

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande gällande remissvar planbesked för
förskola inom Surte 1:65.
___
Beslutsexpediering
För vidarehantering
Samhällsbyggnadsnämnden
Sektor samhällsbyggnad

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2015-11-11

UBN.2015.94

UBN § 123

SOU 2015:70 högre utbildning under tjugo år
Ale kommun har mottagit en remiss gällande SOU 2015:70, högre utbildning under tjugo år.
Utredningen har beskrivit de svenska högskoleutbildningsutbud de senaste tjugo åren. Syftet
är att bedöma om utbildningsutbudet har varit väl avvägt "med hänsyn till studenternas efterfrågan,
arbetsmarknadens behov och samhällets övriga behov och målet att utbildning i högskolan ska ha hög
kvalitet". Dagens utbildningssystem är utformat efter studenternas efterfrågan på utbildning.
Utredningen kommer fram till att dagens utbildningsutbud är i huvudsak balanserat. Samtidigt
föreslår utredningen åtgärder för att bättre tillfredsställa arbetsmarknadens behov.
Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden ställer sig bakom remissvaret och översänder det till regeringskansliet.

Beslutsunderlag





Tjänsteutlåtande, 2015-11-09
SOU 2015:70 högre utbildning under tjugo år
Yttrande SOU 2015:70 högre utbildning under tjugo år

Yrkande

Ordförande Dennis Ljunggren (S) föreslår utbildningsnämnden att bifalla sektorns
beslutsförslag och att förklara ärendet omedelbart justerat.
Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.

Beslut
Utbildningsnämnden ställer sig bakom remissvaret och översänder det till regeringskansliet.
Utbildningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
___
Beslutsexpediering
Regeringskansliet

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

