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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 70
Tillkommande ärenden
Ordföranden föreslår att följande ärenden tillkommer på dagens föredragningslista:
- Avstängning av elev på Aroseniusskolan
BESLUT
1. Utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 71
Kommunens möjlighet att handla närproducerade och ekologiska livsmedel
Upphandlingschef Catarina Pernheim informerar om kommunens möjlighet att handla
närproducerade och ekologiska livsmedel.
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 72

Dnr UBN000063/12

Upphandling av skolskjuts för grundskolan, grundsärskolan och särgymnasiet i
Ale kommun
Ale kommuns avtal med Taxi Väst om skolskjuts inom grundskolan, grundsärskolan
och särgymnasiet löper ut 2012-12-31. Då skollagen reglerar kommunens skyldigheter
inom området måste ett nytt avtal vara tecknat att gälla från och med 1 januari 2013.
Kommunens upphandlingsenhet arbetar tillsammans med berörda tjänstemän inom
sektor UKF med att ta fram ett förfaringsunderlag som på ett adekvat sätt matchar
verksamhetens krav samt uppfyller de lagar och regler som finns inom området.
Förfrågningsunderlaget skall spegla rätt skolskjutskapacitet så att leverantören kan
erbjuda önskad service till rätt kostnad. Förfrågningsunderlaget skall även innehålla
miljökrav på blivande leverantör enligt Miljöstyrningsrådets riktlinjer.
Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad och annan hållbar
upphandling.
Avtalets värde med dagens volym är ca 4 miljoner kronor per år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2012-04-26, skriven av sektorschef Annika Sjöberg och administrativ
chef Johanna Olsson.
Arbetsutskottet 0-16 års beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden beslutar ge upphandlingsenheten i uppdrag att handla upp
skolskjutsverksamhet för Ale kommun så att ett nytt avtal kan tecknas med
leverantör till den 1 januari 2013.
Arbetsutskottet för frivilliga skolformers beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden beslutar ge upphandlingsenheten i uppdrag att handla upp
skolskjutsverksamhet för Ale kommun så att ett nytt avtal kan tecknas med
leverantör till den 1 januari 2013.
______
Yrkande
Ordföranden föreslår ett tillägg till arbetsutskottets beslutsförslag, tillägget begränsar
avtalstidens längd.
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden beslutar ge upphandlingsenheten i uppdrag att handla upp
skolskjutsverksamhet för Ale kommun så att ett nytt avtal kan tecknas med
leverantör till den 1 januari 2013 med en avtalstid som inte får överskrida 5,5 år.
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

BESLUT
1. Utbildningsnämnden beslutar ge upphandlingsenheten i uppdrag att handla upp
skolskjutsverksamhet för Ale kommun så att ett nytt avtal kan tecknas med
leverantör till den 1 januari 2013 med en avtalstid som inte får överskrida 5,5 år.
____
Exp.
Upphandlingsenheten
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 73

Dnr UBN000029/12

Gymnasieantagning 2012
Verksamhetschef Hans Enckell lämnar information kring gymnasieantagningen 2012.
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 74
Information om sektorns arbete med tilläggsbelopp inom skolan
Verksamhetschef Katrin Busck och Mathias Lind, enhetschef för elevhälsan, ger
information om sektorns arbete med tilläggsbelopp inom skolan.
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 75
Information om process kring stödinsats för elev
Rektor Carina Olsson ger information om processen kring stödinsatser för elever.
Processen innebär att skolan upptäcker, kartlägger, analyserar, åtgärdar, uppföljer och
utvärderar elevens behov av stöd.
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____

Utbildningsnämnden ajourneras kl. 11.50–13.00.
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 76

Dnr UBN000007/12

Uppföljningsrapport 2 2012
Uppföljningsrapport 2 baseras på det ekonomiska utfallet till och med april månad och
de analyser som har gjorts av olika verksamhetsmått och intäkts- och kostnadsanalyser.
Förskolan kommer inte att klara sin budget varför sektorn kommer att vidta åtgärder
motsvarande 2 mkr för att klara budgetramen. Det råder även en fortsatt osäkerhet
kring Ale Gymnasiums möjlighet möjligheter att klara tilldelad budget. Antalet
ansökningar har minskat de senaste åren vilket har lett till omfattande anpassningar
vilka måste fortgå även i år för att säkerställa en effektiv organisation.
Förvaltningens bedömning är att 2012 års budget kommer att hållas.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport 2, 2012-04-30, skriven av Annika Sjöberg sektorschef.
Tjänsteutlåtande, 2012-05-09, skrivet av Annika Sjöberg, sektorschef.
Arbetsutskottet för 0-16 års beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2.
Arbetsutskottet för frivilliga skolformers beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2.
______
BESLUT
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 2.
____

Exp. Kommunstyrelsen
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sammanträde 2012-05-23

UBN § 77
Barn och pedagoger från Nordgärdets förskola kommer och visar nämnden hur
de arbetar med naturvetenskap
Förskolechef Helena Johansson, förskolelärarare Elisabeth Henricson, förskolelärare
Anki Asplund och förskoleelever från Nordgärdets förskola berättar för
Utbildningsnämnden om hur förskolan arbetar med naturvetenskap.
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 78
Kök- och lokalvård i Ale kommun
Verksamhetschef Tomas Nilsson föredrar om arbetet kring kök- och lokalvård inom
Ale kommun. Han talar om hur verksamheten ser ut idag och ställer frågan hur
kommunen vill se verksamheten i framtiden.
Yrkanden
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden uppdrar åt Utbildningsnämndens arbetsutskott 0-16 år och
frivilliga skolformer att skapa ett samarbete mellan Omsorg- och
arbetsmarknadsnämnden i frågan om tillredning av mat inom Ale kommun.
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden uppdrar åt Utbildningsnämndens arbetsutskott 0-16 år och
frivilliga skolformer att skapa ett samarbete mellan Omsorg- och
arbetsmarknadsnämnden i frågan om tillredning av mat inom Ale kommun.
2. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 79
Information om barn- och elevtalsutveckling
Controller Mikael Falk ger information om barn- och elevantalsutvecklingen i Ale
kommun.
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 80

Dnr UBN000025/12

Upprustning Kyrkbyskolan, Nödinge
Controller Mikael Falk lämnar information om kostnader för upprustning av skolor i
Ale kommun.
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 81

Dnr UBN000064/12

Läsårstider i grundskolan och gymnasieskolan 2013/2014
Utbildningsnämnden ska besluta om läsårstider för läsåret 2013/2014.
Enligt sektorns förslag startar höstterminen 2013 den 19 augusti och slutar den 20
december. Vårterminen 2014 startar den 8 januari och slutar den 11 juni. Totalt har
eleverna 178 skoldagar och lärarna 194 arbetsdagar.
Sektorschef Annika Sjöberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2012-04-26, skriven av informationsansvarig Kerstin Hanserud och
sektorschef Annika Sjöberg.
Arbetsutskottet för 0-16 års beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämndens antar läsårstider 2013/2014 för grundskolan och
gymnasieskolan i Ale kommun, daterad 2012-04-26.
Arbetsutskottet för frivilliga skolformers beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämndens antar läsårstider 2013/2014 för grundskolan och
gymnasieskolan i Ale kommun, daterad 2012-04-26.
____
BESLUT
1. Utbildningsnämndens antar läsårstider 2013/2014 för grundskolan och
gymnasieskolan i Ale kommun, daterad 2012-04-26.
____

Exp.
Kerstin Hanserud
Samtliga rektorer
Samtliga skoladministratörer
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 82

Dnr UBN000062/12

Revidering av Ale kommuns regler för inackorderingstillägg
Elever som studerar på kommunala gymnasieskolor och måste bosätta sig på skolorten
har i vissa fall rätt till inackorderingstillägg från kommunen som ett stöd för ett
fördyrat boende och hemresor (Skollagen 15 kap 32§) Det är upp till varje kommun att
skapa ett regelverk kring stödet som dock lägst är 1/30 av prisbasbeloppet (1415
kr/mån). Storleken på bidraget regleras i kommunen utifrån avståndet mellan
folkbokföringsadress och studieorten med lägst 1415 kr och högst 2120 kr/månad.
Kriterierna för Ale kommun för att få inackorderingstillägg är i dagsläget följande:
1. Den utbildning som inte finns i Ale kommun
2. Avståndet mellan skolan och hemmet överstiger 40 km enkel väg.
3. Avståndet mellan skolan och hemmet får understiga 40 km enkel väg om den totala
restiden överstiger två timmar per dag.
4. Inackorderingstillägg kan inte kombineras med gratis resor inom lokaltrafiken.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2012-04-25, skriven av sektorschef Annika Sjöberg och administrativ
chef Johanna Olsson.
Arbetsutskottet för frivilliga skolformers beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden fastställer att för att bli beviljad inackorderingstillägg skall den
totala restiden mellan folkbokföringsadress och skola överstiga tre timmar/dag om
avståndet mellan skolan och hemmet understiger 40 km.
______
Yrkanden
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden fastställer att för att bli beviljad inackorderingstillägg skall den
totala restiden mellan folkbokföringsadress och skola överstiga tre timmar/dag om
avståndet mellan skolan och hemmet understiger 40 km, de som redan är beviljade
inackorderingstillägg ska få det även i framtiden trots ändrade regler.
Vice ordföranden Dennis Ljunggren (S) yrkar avslag på arbetsutskottet för frivilliga
skolformers beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget förslag och dels på vice ordförandens
förslag och finner att Utbildningsnämnden bifaller eget förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och verkställs. Följande omröstningsproposition godkänns av
Utbildningsnämnden: de som vill bifalla ordförandens förslag röstar ja och de som vill
bifalla oppositionens förslag röstar nej.
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

Ledamot
Elena Fridfelt (C)
Kajsa Nilsson (M)
Helene Ahlberg (AD)
Klas Nordh (FP)
Peter Kornesjö (M)
Jonatan Sundeen (KD)
Dennis Ljunggren (S)
Jessica Norberg (S)
Peter Ohlsson (S)
Jonny 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 Dennis Ljunggrens
förslag.
Ordföranden finner att Utbildningsnämnden bifaller Dennis Ljunggrens
avslagsyrkande.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden avslår arbetsutskottets 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 ordförandens förslag.
____
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sammanträde 2012-05-23

UBN § 83
Öppna jämförelser i grundskolan
Sektorschef Annika Sjöberg ger information om Sveriges Kommuner och Landstings
rapport ”Öppna jämförelser”.
Ordföranden lämnar följande beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 84

Dnr UBN000070/12

Beslut om avstängning av elev från Surteskolan
Med stöd av Skollagen 5 kap 14§ har rektor på Surteskolan tagit beslut om avstängning
av elev.
Rektor ska informera huvudmannen när ett beslut om avstängning är taget.
Yrkanden
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____

Exp.
Berörd rektor
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 85
Aktuellt från sektorn
Sektorschef Annika Sjöberg ger information om följande:
- Rekrytering av rektor till Ale gymnasium
- Rekrytering av rektor till Garnvindeskolan
- Rekrytering av rektor till Kyrkbyskolan
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 86
Övriga frågor
Ledamot Erik Karlsson (M) tackar ordförande Elena Fridfelt (C) och sektorschef
Annika Sjöberg för besöket de gjorde hos Ale Rotary i samband med Jan Ragnarssons
utnämning till årets lärare.
Jan Ragnarsson, lärare på Ale gymnasium har blivit utnämnd till årets lärare,
information om detta kommer på Utbildningsnämndens möte 2012-06-13.
Ordföranden tackar ledamot Erik Karlsson (M) för hans tjänstgöring som ersättare i
Utbildningsnämnden. Erik Karlsson kommer att avsluta sin tjänstgöring i
Utbildningsnämnden till förmån för andra politiska uppdrag.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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sammanträde 2012-05-23

UBN § 87
Delegering
2012-05-21 Verksamhetschefs beslut om Utbildningsnämndens premium till
avgångselever vid Ale gymnasium 2012.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslutet.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 88
Delgivning
KS § 84 Uppföljningsrapport nr. 1, 2012-02-29
KF § 56 Medborgarförslag från Pauli Lyyski m.fl. om att ansluta Ale kommun till
förvaltningsområde för finska
KF § 57 Svar på motion från Aroseniusskolan om utökande av one-to-oneprojektet
KF § 58 Svar på motion från Aroseniusskolan om återinförande av prao
KF § 59 Motion från Aroseniusskolan om praon
KF § 60 Svar från Bohusskolan om uppdatering av skolans datorer
KF § 61 Svar på motion från Kyrkbyskolan om datorer till alla elever på högstadiet i
Ale
Förvaltningsrätten i Göteborg dom 2012-05-16 Mål nr. 12470–11
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar delgivningarna.
____
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24(24)

från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-05-23

UBN § 89

Dnr UBN000073/12

Beslut om avstängning av elev på Aroseniusskolan
Med stöd av Skollagen 5 kap 14§ har rektor på Aroseniusskolan tagit beslut om
avstängning av elev.
Rektor ska informera huvudmannen när ett beslut om avstängning är taget.
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
Exp.
Berörd rektor
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