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UBN § 46
Utgående ärende
Ärende nummer åtta Presentation av Ale kommuns kulturplan på dagens
föredragningslista utgår.
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UBN § 47

Dnr UBN000016/13

Anmälan om kränkande behandling vid Garnvindeskolan, Ale kommun
Ale kommun har mottagit en anmälan angående kränkande behandling av en elev vid
Garnvindeskolan.
Barn- och elevombudet (BEO) utreder ärendet och Ale kommun ombeds yttra sig
allmänt över uppgifterna i anmälan samt särskilt över 12 punkter.
Verksamhetschef Peter Madsen har i samråd med rektor Paula Sandahl ställt samman
ett yttrande.
Handling
Tjänsteutlåtande, 2013-02-12, skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och
verksamhetschef Peter Madsen.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder yttrandet
till Barn och elevombudet.
___
BESLUT
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder yttrandet
till Barn och elevombudet.
___
Exp.
Skolinspektion
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UBN § 48

Dnr UBN000032/13

Anmälan angående skolsituation för elev vid särskolan samt Aroseniusskolan i
Ale kommun
En anmälan har den 6 februari 2013 inkommit till Skolinspektionen gällande en elev
vid Aroseniusskolan årskurs 8 och tidigare särskolan på Madenskolan i Ale. I anmälan
uppges bland annat att eleven som tidigare varit mottagen i särskolan har skrivits in i
grundskolan efter att en förnyad psykologutredning gjorts. Under sin tid i grundskolan
anser anmälaren att eleven inte har fått det särskilda stöd som han är i behov av
tillgodosett.
Skolinspektionens utredning avser elevens rätt till särskilt stöd under läsåret 2011/2012
och höstterminen 2012. Ale kommun ombeds att yttra sig över uppgifterna i anmälan
och att svara på frågor från skolinspektionen.
Förvaltningens bedömning
Rektorerna Lars Axelsson, särskolan och Carina Olsson, Aroseniusskolan har i samråd
med verksamhetschef Katrin Busck ställt samman ett yttrande över uppgifterna i
anmälan samt svar på skolinspektionens frågor.
Handling
Tjänsteutlåtande, 2013-02-27, skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och
verksamhetschef Katrin Busck.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder yttrandet
till Skolinspektionen.
___
BESLUT
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder yttrandet
till Skolinspektionen.
___
Ledamot Catrin Vanneryr lämnar sammanträdet under detta ärende.
Exp.
Skolinspektionen
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UBN § 49

Dnr UBN000031/13

Anmälan angående trygghet och studiero och särskilt stöd för elev vid
Kyrkbyskolan i Ale kommun
Ale kommun har mottagit en anmälan till Skolinspektionen (Dnr 41-2013:1058)
angående trygghet och studiero och särskilt stöd på Kyrkbyskolan.
Skolinspektionen utreder ärendet och Ale kommun ombeds yttra sig allmänt över
uppgifterna i anmälan samt särskilt över 6 punkter.
Verksamhetschef Joakim Östling har i samråd med rektor Niklas Odén ställt samman
ett yttrande.
Handling
Tjänsteutlåtande, 2012-03-06, skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och
verksamhetschef Joakim Östling.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder yttrandet
till Skolinspektionen.
___
Yrkande
Vice ordförande Dennis Ljunggren (S) bifaller arbetsutskottets beslutsförslag.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder yttrandet
till Skolinspektionen.
___
Exp.
Skolinspektionen
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UBN § 50

Dnr UBN000123/12

Anmälan från vårdnadshavare gällande Bohusskolan, Ale kommun
Ale kommun har mottaget en anmälan angående kränkande behandling av en elev vid
Bohusskolan.
Skolinspektionen utreder ärendet och Ale kommun ombeds yttra sig allmänt utifrån
över uppgifterna i anmälan samt särskilt över 19 punkter.
Verksamhetschef Joakim Östling har i samråd med rektor Mattias Myrhage ställt
samman ett yttrande.
Handling
Tjänsteutlåtande, 2013-03-06, skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och
verksamhetschef Joakim Östling.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder yttrandet
till Skolinspektionen.
___
BESLUT
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder yttrandet
till Skolinspektionen.
___
Exp.
Skolinspektionen
Nämnden ajourneras 11:00-11:10.
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UBN § 51

Dnr UBN000035/12

Ale kommuns svar till Skolinspektionen gällande tillsyn 2012
Skolinspektionen genomförde under hösten 2012 en tillsyn av skolväsendet i Ale
kommun. Den är en del av Skolinspektionens regelbundna tillsyn. Vid tillsynen gjordes
besök på alla skolorna, intervjuer med rektor och politiker och ledande tjänstemän. I
skolornas beslut och i kommunbeslutet finns bedömningar och förelägganden med
anledning av brister som framkommit vid tillsynen.
Kommunens redovisning med åtgärder för att avhjälpa bristerna har, när det gäller den
enskilda skolan, tagits fram av rektorerna och för de övergripande redovisningarna
svarar sektorsledningen.
Kommunens åtgärder ska redovisas för Skolinspektionen senast den 2 april 2013.
Svaren på Skolinspektionens förelägganden och anmärkningar framgår av bilaga 1
(förelägganden) och bilaga 2 (anmärkningar).
Mot bakgrund av pågående utvecklingsprocesser och redovisade åtgärder bedömer
sektorn att verksamheten har goda förutsättningar att avhjälpa bristerna och utveckla
verksamheterna.
Handling
Tjänsteutlåtande 2012-03-05, skrivet av sektorchef Annika Sjöberg.
BESLUT vid arbetsutskottets sammanträde, 2013-03-12
1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Utbildningsnämnden utan beslutsförslag.
___
Utbildnings, kultur och fritidssektorns beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden beslutar att överlämna sektorns redovisning till
Skolinspektionen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden beslutar att överlämna sektorns redovisning till
Skolinspektionen.
___
Exp.
Skolinspektionen
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UBN § 52

Dnr UBN000041/13

Uppföljningsrapport 1 2013
Uppföljningsrapport 1 baseras på det ekonomiska utfallet tom februari månad och de
analyser som har gjorts av olika verksamhetsmått och intäkts- och kostnadsanalyser.
Med anledning av att verksamheten på Ale gymnasium kommer att fasas ut innebär
det att kostnaderna för Ale gymnasium inklusive de interkommunala kostnaderna
kommer att överstiga budget med drygt 6 mkr. Till detta kommer
omställningskostnader för personal som inte kan täckas inom ordinarie
verksamhetsbudget.
Sektorn förutsätter att detta underskott inte ska belasta sektorns övriga verksamheter.
Handling
Tjänsteutlåtande, 2013-03-12, skrivet av sektorchef Annika Sjöberg.
Uppföljningsrapport 1
BESLUT vid arbetsutskottets sammanträde, 2013-03-12
1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Utbildningsnämnden utan beslutsförslag.
2. Arbetsutskottet noterar informationen.
___
Utbildnings- kultur och fritidssektorns beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 1, 2013-02-28.
2. Utbildningsnämnden hemställer om att omställningskostnaderna med anledning av
att Ale gymnasium avvecklas täcks av centrala medel.
Yrkande
1. Ordförande Elena Fridfelt (C) yrkar att den första punkten i sektors beslutsförslag:
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 1, 2013-02-28.
Ersätts med:
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 1 2013-02-28 samt uppmanar
sektorn att fortsätta arbeta med att frigöra resurser för att genomföra de satsningar som
angetts i nämndplan.
Vice ordförande Dennis Ljunggren (S) bifaller ordförandens beslutsförslag.
2. Vice ordförande Dennis Ljunggren (S) bifaller sektorns beslutsförslag om att
hemställa att omställningskostnaderna med anledning av att Ale gymnasium avvecklas
täcks av centrala medel.
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-03-27

3. Ordförande Elena Fridfelt (C) yrkar:
Då det finns oklarheter kring kostnadsfördelningen mellan Kultur- och fritidsnämnden
och Utbildningsnämnden som behöver redas ut uppdrar Utbildningsnämnden åt
arbetsutskottet att tillsammans med Kultur - och fritidsnämndens arbetsutskott klargöra
utfall och konsekvenser för respektive nämnd.
4. Vice ordförande Dennis Ljunggren (S) med stöd av ledamot Johnny Sundling (V)
lämnar följande beslutsförslag:
Då vi med stor oro för ekonomin under pågående verksamhetsår ser tydliga tecken på att
vi inte kommer att kunna nå de av Kommunfullmäktige fastlagda mål, rörande bland
annat minskade barngrupper inom förskolan, och ökad lärartäthet. Vill vi påtala att
nämnden borde be Kommunfullmäktige att redovisa målen. Detta leder till att vi lägger
följande förslag:
Att Utbildningsnämnden ber Kommunfullmäktige att antingen revidera delar av målen i
Verksamhetsplan som nämnde ska arbeta med, alternativt tillskjuter medel så att vi
kan nå de av Kommunfullmäktige uppsatta mål.
Ordförande Elena Fridfelt (C)yrkar avslag på vice ordförande Dennis Ljunggren (S)
med stöd av ledamot Johnny Sundling (V) beslutsförslag.
Beslutsgång
1. Ordförande Elena Fridfelt (C) ställer proposition på eget med stöd av vice
ordförande Dennis Ljunggren (S) yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
3. Ordförande Elena Fridfelt (C) ställer proposition på eget yrkande och finner att
nämnden bifaller detsamma.
4. Ordförande Elena Fridfelt (C) ställer proposition på eget yrkande och dels på vice
ordförande Dennis Ljunggren (S) med stöd av ledamot Johnny Sundling (V) yrkande
och finner att Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med eget yrkande.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 1 2013-02-28 samt uppmanar
sektorn att fortsätta arbeta med att frigöra resurser för att genomföra de satsningar
som angetts i nämndplan.
2. Utbildningsnämnden hemställer om att omställningskostnaderna med anledning av
att Ale gymnasium avvecklas täcks av centrala medel.
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3. Då det finns oklarheter kring kostnadsfördelningen mellan Kultur- och
fritidsnämnden och Utbildningsnämnden som behöver redas ut uppdrar
Utbildningsnämnden åt arbetsutskottet att tillsammans med Kultur - och
fritidsnämndens arbetsutskott klargöra utfall och konsekvenser för respektive nämnd.
___
Reservation
Vice Ordförande Dennis Ljunggren (S) samt ledamot Johnny Sundling (V) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget beslutsförslag, enligt yrkande 4.
(S) och (V) deltar inte i beslutet under beslutspunkt 3.
Nämnden ajourneras mellan klockan 13:30-14:00.
Exp.
KS
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UBN § 53

Dnr UBN000018/13

Granskningsrapport övergripande/årlig nämndgranskning av
Utbildningsnämnden 2012
Kommunstyrelsen har uppdragit åt Utbildningsnämnden att analysera och granska
rapporten och de synpunkter som framkommit. Åtgärder och en tidsplan ska redovisas
för Kommunstyrelsen.
Sektorns granskning av internkontrollplanen har inte genomförts i den omfattnings
som var planerad under 2012. Arbetet med internkontrollplanen kommer fortsätta och
Sektorns ambition är att samtliga synpunkter är åtgärdade till 2014.
Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2012-03-05, skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och controller
Andreas Hultman.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande.
2. Utbildningsnämnden översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.
___
BESLUT
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande.
2. Utbildningsnämnden översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.
3. Ärendet förklaras omedelbart justerad.
___
Exp.
KS
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UBN § 54

Dnr UBN000038/13

Revidering av Ale kommuns skolskjutsbestämmelser
Beslutet om de nuvarande skolskjutsbestämmelserna togs av den dåvarande Barn- och
ungdomsnämnden den 12 maj 2010.
På senare år har utvecklingen på skolskjutsområdet gjort sektorn uppmärksam på ett
antal problem, som var svåra att förutse i förarbetena till 2010 års
skolskjutsbestämmelser, inte minst mot bakgrund av flera domar den senaste tiden.
Några av dessa problem rör t.ex. villkor för skolskjuts vid växelvis boende, när och
varifrån skolskjuts kan anordnas, ansökningsförfarande och vad lagtextens ”särskilda
omständigheter” betyder i praktiken.
Sektorns nya, noggrannare skolskjutshandläggning inför läsåret 2012-2013 har sedan
den infördes resulterat i ett flertal avslag på ansökningar om skolskjuts och, som en
följd där av, inte mindre än 7 överklaganden till Förvaltningsrätten i Göteborg.
Sektorn har också mötts av stor irritation från många som fått avslag på sina
ansökningar efter att under år varit beviljade skolskjuts på otillräckliga grunder.
Ovanligt mycket tid har använts till att informera om villkoren för skolskjuts enligt
kommunens regler.
Mot denna bakgrund har sektorn känt ett behov av att förtydliga och på några
områden förenkla villkoren för skolskjuts så som de kommer till uttryck i kommunens
skolskjutsbestämmelser. En sådan förtydligande text kommer sannolikt att öka
förståelsen för vad skolskjuts är och göra det möjligt att undvika många onödiga
missförstånd och avslag i framtiden.
Handling
Tjänsteutlåtande, 2013-03-04, skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och administrativ
chef Johanna Olsson.
BESLUT vid arbetsutskottets sammanträde 2013-03-12.
1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till Utbildningsnämnden utan beslutsförslag.
___
Utbildning, kultur och fritidssektorns beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden godkänner förslaget till reviderade skolskjutsbestämmelser att
gälla från och med läsåret 2013-2014.
Yrkande
Ordförande Elena Fridfelt (C) yrkar att de reviderade skolskjutsbestämmelserna
korrigeras enligt:
Avståndet mellan elevens bostad och anvisad påstigningspals för elever i:
Förskoleklass är längre än 2 km skolväg
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Ersätts med:
Avståndet mellan elevens bostad och anvisad påstigningspals för elever i:
Förskoleklass är längre än 1 km skolväg
Ordförande Elena Fridfelt (C) yrkar att de reviderade skolskjutsbestämmelserna
korrigeras enligt:
Skolskjuts skall organiseras så att:
Elevens väntetid före och efter skoldagen inte överstiger 75 minuter per dag.
Ersätts med:
Skolskjuts skall organiseras så att:
Elevens väntetid före och efter skoldagen inte överstiger 60 minuter per dag.
Beslutsgång
1 Ordförande Elena Fridfelt (C) ställer proposition på eget yrkande och finner att
nämnden bifaller detsamma.
2. Ordförande Elena Fridfelt (C) ställer proposition på eget yrkande och finner att
nämnden bifaller detsamma.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden godkänner med ovannämnda korrigeringar förslaget till
reviderade skolskjutsbestämmelser att gälla från och med läsåret 2013-2014.
___

14
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

15(23)

från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-03-27

UBN § 55

Dnr UBN000037/13

Uppföljning av Kvalitetstrappan för Utbildningsnämnden
Ale kommun har sedan 2009 en gemensam plattform för kvalitetsarbetet, Ales
kvalitetstrappa. I den gemensamma modellen definieras fyra olika kvalitetsnivåer med
ett antal aktiviteter för arbetet i verksamheterna/enheterna.
Utbildningsnämndens mål i 2012 års nämndplan var att fem (83 procent) av sex mål i
nivå tre och tre (75 procent) av fyra mål i nivå fyra ska vara uppfyllda under 2012.
Uppföljning av kvalitetstrappan visar att tre mål är uppfyllda i nivå tre och tre mål i
nivå fyra, vilket innebär att målet inte har uppnåtts. Sektorn konstaterar också att ingen
av nivåerna eller aktiviteterna inom nivåerna är uppfyllda till 100 procent. Totalt sett är
70 procent av de olika aktiviteterna genomförda.
Handling
Tjänsteutlåtande, 2013-03-01, skrivet av sektorchef Annika Sjöberg och
informationsansvarig Kerstin Hanserud.
Arbetsutskottet beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___

15
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

16(23)

från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-03-27

UBN § 56

Dnr UBN000040/13

Anmälda barn/elevolycksfall inom barnomsorg och skola
Administrativ chef Johanna Olsson lämnar information om olycksfall bland barn och
elever i barnomsorgen och skolan.
Informationen skall kompletteras och redovisas vid nämndens sammanträde i maj.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___
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PROTOKOLL

17(23)

från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-03-27

UBN § 57

Dnr UBN000039/13

Anmälda tillbud och arbetsskador 2012
Administrativ chef Johanna Olsson lämnar information om anmälda tillbud och
arbetsskador.
Informationen skall kompletteras och redovisas i vid nämndens sammanträde i maj.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___
Nämnden ajourneras klockan 12:00-13:00.
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PROTOKOLL

18(23)

från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-03-27

UBN § 58

Dnr UBN000005/13

Ale gymnasium
Sektorschef Annika Sjöberg lämnar information om Ale gymnasium.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___
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PROTOKOLL

19(23)

från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-03-27

UBN § 59
Behörighet till gymnasiet -SALSA
Verksamhetschef Joakim Östling lämnar information om gymnasiet SALSA.
SALSA är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors betygsresultat.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___
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PROTOKOLL

20(23)

från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-03-27

UBN § 60

Dnr UBN000042/13

Information om Nödingeskolans skolbarnsomsorg
Verksamhetschef Peter Madsen lämnar information om Nödingeskolans
skolbarnsomsorg och det brev som översänts från skolrådet. Han redovisar även den
handlingsplan som tagits fram med anledning av brevet.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___
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PROTOKOLL

21(23)

från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-03-27

UBN § 61

Dnr UBN000006/13

Delegeringsärenden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beslut barnomsorgsplats i annan kommun än där barnet är skrivet EJ.
Beslut barnomsorgsplats i annan kommun än där barnet är skrivet LR.
Beslut barnomsorgsplats i annan kommun än där barnet är skrivet WO.
Beslut barnomsorgsplats i annan kommun än där barnet är skrivet WA.
Beslutsattestant Niklas Odén.
Beslutsattestant Birgitta Kennheden.

BESLUT
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärenden.
___
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PROTOKOLL

22(23)

från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-03-27

UBN § 62
Aktuellt från sektorn
Sektorchef Annika Sjöberg informerar om:
- Rektorstjänster till Himlaskolan.
- Rekrytering av vikarierande controller.
- Rekrytering av ersättare till informationsansvarig Kerstin Hanserud.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___
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PROTOKOLL

23(23)

från Utbildningsnämndens
sammanträde 2013-03-27

UBN § 63
Övrig
Ordförande Elena Fridfelt informerar att sex ledamöter från Utbildningsnämnden
kommer att delta i skolriksdagen den 6-7 maj.
Ordförande Elena Fridfelt informerar om att diskussion pågår mellan företaget Green
Village och sektorn om en eventuell etablering av förskola i Surte.
Ledamot Johnny Sundling ställer frågan till sektorn om när redovisning angående
lärarlösa lektioner/ behöriga vikarier kommer att redovisas i nämnden. Sektorchef
Annika Sjöberg informerar att redovisningen kommer tas upp vid nämnden i maj.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
___

23
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

