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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-09-26

UBN § 118
Tillkommande ärenden
Ordföranden föreslår nämnden att ta upp följande extra ärenden under dagens
sammanträde:
- Revidering av delegeringsordning
- Presentation av ny komvuxrektor
BESLUT
1. Utbildningsnämnden godkänner dessa ärenden.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-09-26

UBN § 119

Dnr UBN000100/12

Yttrande till Skolinspektionen gällande anmälan angående elevens rätt till
särskilt stöd vid Madenskolan i Ale kommun
Skolinspektionen har den 20 augusti tagit emot en anmälan gällande en f.d. elev vid
Madenskolan i Ale. I anmälan uppges bland annat att eleven inte har fått det stöd
eleven har behövt och att eleven därför inte har lämnat skolan med fullständiga betyg.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande skrivet av Annika Sjöberg samt Peter Madsen, 2012-09-19.
Yttrande till Skolinspektionen med bilagor.
BESLUT vid arbetsutskottets sammanträde den 12 september 2012.
1. Arbetsutskottet uppdrar åt sektorn att ta fram ett yttrande över anmälan för
nämnden att ta ställning till vid sammanträdet den 26 september 2012.
2. Arbetsutskottet noterar informationen.
____
Yrkande
Ordförande lämnar följande beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder det till
Skolinspektionen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom sektorns yttrande och översänder det till
Skolinspektionen.
____
Exp.
Skolinspektionen
Rektor på Madenskolan
De fackliga representanterna lämnar sammanträdet under denna §.
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-09-26

UBN § 120
Sås akademin
Verksamhetschef Tomas Nilsson informerar nämnden om projektet ”Sås akademin”.
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-09-26

UBN § 121

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.
BESLUT vid arbetsutskottets sammanträde den 12 september 2012.
1. Arbetsutskottet noterar informationen.
____
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
Ordförandens beslutsförslag till utbildningsnämnden:
Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till nämndens sammanträde den 24
oktober och uppdrar åt sektorn att arbeta fram riktlinjer för en avgiftsfri skola.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till nämndens sammanträde den 24
oktober.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att arbeta fram riktlinjer för en avgiftsfri
skola.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-09-26

UBN § 122

Dnr UBN000071/12

Kompletterande yttrande över anmälan från BEO om kränkande behandling
vid Vitklövergatans förskola, Ale kommun
BEO har till Utbildningsnämnden inkommit med en begäran om komplettering av
tidigare inlämnat yttrande i ärende gällande Vitklövergatans förskola. Sektorn har tagit
fram förslag till yttrande att översända till BEO.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande innehållande kompletterande svar till BEO, skrivet av sektorschef
Annika Sjöberg samt verksamhetschef Lena-Maria Vinberg.
BESLUT vid arbetsutskottets sammanträde den 12 september 2012.
1. Arbetsutskottet uppdrar åt sektorn att ta fram ett kompletterande yttrande till Barnoch elevombudet för nämnden att ta ställning till vid sammanträdet den 26
september 2012.
2. Arbetsutskottet noterar informationen.
____
Yrkande
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom det kompletterande svaret till Barn- och
elevombudsmannen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden ställer sig bakom det kompletterande svaret till Barn- och
elevombudsmannen.
____
Exp. BEO och verksamhetschef förskola
De fackliga representanterna deltar ej i detta ärende.
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-09-26

UBN § 123

Dnr UBN000173/11

Uppföljning av kösituationen inom förskolan
Verksamhetschef Lena-Maria Vinberg redovisar aktuella siffor kring kösituationen
inom barnomsorgen i Ale kommun.
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden
- Utbildningsnämnden noterar informationen.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-09-26

UBN § 124

Dnr UBN000032/12

Ny skola i Nödinge
Behovet av en ny skola i Nödinge har funnits under en tid och planeringen av den nya
skolan är i full gång. Skolan planeras för att kunna inrymma 450 elever. Beviljad
investering är på 160 miljoner kronor för skolbyggnaden och övriga kostnader inom
detaljplanen samt 17 miljoner för att ta fram en trafiksäker lösning och markförlägga
elledningar på tomten. Nödingeskolan och Kyrkbyskolan har tillsammans en
investeringsbudget på 48 miljoner kronor för upprustning av skolorna varav 35,3
miljoner är beviljat för Kyrkbyskolan. Nödingeskolans 12,7 miljoner kronor har ännu
inte behandlats. Olika alternativ för upprustning av Kyrkbyskolan har presenterats
men för att få till en långsiktig lösning samt en helhetssyn kring skolsituationen i
Nödinge valde Utbildningsnämnden att bordlägga beslutet om Kyrkbyskolans
upprustning. En satsning på att kommunens invånarantal skall öka ställer krav på
fungerande samhällsfunktioner i form av skola och förskola. För att få så stora
samordningsmöjligheter som möjligt bör den nya skolan initialt anpassas för F-3 samt
för förskola. Kyrkbyskolan och Nödingeskolan är i dagsläget mer lämpade att hantera
större barn och får därigenom en bättre samordningseffekt.
BESLUT vid arbetsutskottets sammanträde den 12 september 2012.
- Arbetsutskottet uppdrar åt sektorn att ta fram ett beslutsunderlag i ärendet för
nämnden att ta ställning till vid sammanträdet den 26 september 2012.
- Arbetsutskottet noterar informationen.
____
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2012-09-19. (återkallat)
Reviderat tjänsteutlåtande, 2012-09-25
Sektor Utbildning, kultur och fritidssektorns beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektor UKF att skyndsamt utreda ombyggnadsoch upprustningsbehovet för att anpassa Nödingeskolan och Kyrkbyskolan för åk
4-9. Samt anpassa detta till avsatta medel i investeringsplanen.
Nämnden ajourneras mellan 15.40–15.55 och 16.05–16.15
Yrkande
Ordföranden föreslår Utbildningsnämnden att avslå sektorns beslutsförslag.
Ordföranden föreslår Utbildningsnämnden att uppdra åt sektor UKF att skyndsamt
utreda ombyggnads- och upprustningsbehovet för att anpassa Nödingeskolan och
Kyrkbyskolan som innebär en flexibilitet för olika organisationer vilka innefattar
åk 4-9.
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-09-26

Ordföranden föreslår Utbildningsnämnden att uppdra åt sektorn att ta fram alternativ
innebärande olika storlekar och möjligheter till organisationer för Nödingeskolan och
Kyrkbyskolan.
Ordföranden föreslår Utbildningsnämnden att uppdra åt sektorn att till budgetarbetet
2014 anpassa investeringsbudgeten.
Ledamot Peter Ohlsson (S) tillstyrker ordförandens förslag.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektor UKF att skyndsamt utreda ombyggnadsoch upprustningsbehovet för att anpassa Nödingeskolan och Kyrkbyskolan som
innebär en flexibilitet för olika organisationer vilka innefattar åk 4-9.
2. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att ta fram alternativ innebärande olika
storlekar och möjligheter till organisationer för Nödingeskolan och Kyrkbyskolan.
3. Utbildningsnämnden uppdrar åt sektorn att till budgetarbetet 2014 anpassa
investeringsbudgeten.
____
Ledamot Helene Ahlberg (AD) deltar ej i beslutet.
Expedieras:
Fastighetschef
Controller sektor UKF
Controller ATO
Administrativ chef sektor KS
Utvecklingsstrateg sektor KS
Mark- och exploateringschef
Budgetchef
Ledningsgruppen för sektor UKF
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-09-26

UBN § 125

Dnr UBN000007/12

Ekonomisk uppföljningsrapport 4
Uppföljningsrapport 4 baseras på det ekonomiska utfallet till och med augusti månad
och de analyser som har gjorts av olika verksamhetsmått och intäkts- och
kostnadsanalyser.
Förskolan och gymnasieskolan kommer inte att klara sin budget varför sektorn
behöver vidta åtgärder för att klara budgetramen, dessutom beräknas
semesterlöneskulden öka något mer än budgeterat.
Sektorns bedömning är att 2012 års budget kommer att överskridas med 2 000 tkr.
Förutom en allmän återhållsamhet har sektorn inga förslag på konkreta åtgärder för att
hamna i balans. Arbete pågår dock på varje enhet i syfte att klara sektorns ekonomiska
åtaganden.
Beslutsunderlag
Uppföljningsrapport 4 med bilagor, skriven av Annika Sjöberg.
Arbetsutskottets beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 4, 2012-08-31.
2. Utbildningsnämnden fastställer Utbildningsnämndens prognostiserade resultat till
– 2000 tkr.
____
BESLUT
1. Utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 4, 2012-08-31.
2. Utbildningsnämnden fastställer Utbildningsnämndens prognostiserade resultat till
– 2000 tkr.
____
Exp.
Kommunstyrelsen
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-09-26

UBN § 126

Dnr UBN000083/12

Yttrande över granskningsrapport för Utbildningsnämnden- lika
förutsättningar för elever i grundskolan
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomför en granskning av
Utbildningsnämndens uppgift att bereda alla grundskoleelever likvärdiga
förutsättningar för att nå måluppfyllelse inom Utbildningsnämndens
verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande med tillhörande yttrande 2012-09-20, skrivet av Annika Sjöberg,
sektorschef.
BESLUT vid arbetsutskottets sammanträde den 12 september 2012.
1. Arbetsutskottet uppdrar åt sektorn att ta fram ett yttrande över
granskningsrapporten för nämnden att ta ställning till vid sammanträdet den
26 september 2012.
2. Arbetsutskottet noterar informationen.
____
Yrkanden
Ordföranden lämnar följande beslutsförslag:
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.
____
Exp.
Kommunstyrelsen
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-09-26

UBN § 127

Dnr UBN000099/12

Statistik gällande anmälningar från Skolinspektionen
Sektorschef Annika Sjöberg lämnar information om statistik gällande anmälningar till
Skolinspektionen.
Ordförandens beslutsförslag till Utbildningsnämnden:
- Utbildningsnämnden noterar informationen
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-09-26

UBN § 128
Aktuellt från sektorn
Sektorschef Annika Sjöberg lämnar följande information:
-

Information om BEO beslut
Godkänd överklagan gällande avstängning av elev
Öppet hur på Ale bibliotek för barn med läsproblematik
Konsert med Star for Life! Inbjudan kommer till nämnden inom kort

BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-09-26

UBN § 129
Delegering
1. Avstängning från barnomsorgen på grund av obetalda räkningar, 2012-09-13.
2. Avslag på ansökningar om kostnadsfri skolskjuts i Ale kommun, 2012-09-14.
3. Medgivande om fullgörande av skolplikt på annat sätt
BESLUT
1. Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.
____
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sammanträde 2012-09-26

UBN § 130
Delgivning
1.
2.
3.
4.

KS § 157, Uppföljningsrapport 3
KF § 94, Uppföljningsrapport 2
KF § 96, Antagande av detaljplan för skola utmed Norra Kilandavägen
Utdrag ur protokoll från Utbildningsgruppen GR 31 maj 2012.

BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar delgivningarna.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-09-26

UBN § 131
Övriga frågor
Ledamot Jonny Sundling ställer frågan till sektorn hur man arbetar med kontinuerlig
HLR-undervisning ute i verksamheterna, sektorn återkommer med svar på frågan.
Ledamot Marcus Larsson lyfter frågan om Kyrkbyskolans elevdatorer för åk 9. Sektorn
tar med sig frågan.
Ledamot Peter Ohlsson påminner nämnden om den årliga politikerträffen i GR´s regi.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-09-26

UBN § 132
Presentation av rektor på Komvux
Nya rektorn på Komvux Monika Nilsson presenterar sig för Utbildningsnämnden,
nämnden hälsar henne välkommen till Ale kommun.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden noterar informationen.
____
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från Utbildningsnämndens
sammanträde 2012-09-26

UBN § 133

Dnr UBN000054/12

Revidering av delegeringsordning
Sektor Utbildning, kultur och fritid har av Skolverket uppmärksammats på att
Utbildningsnämnden bör vidaredelegera rätten att i huvudmannens ställe teckna avtal
med rättsligt bindande verkan gällande ansökan om statsbidrag. Detta för att
underlätta handläggningen så att Utbildningsnämnden inte formellt behöver besluta
om varje ansökan.
Sektorn föreslår följande:
1. Tecknande av avtal för ansökan om statsbidrag – delegat: verksamhetschef
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2012-09-26, skrivet av sektorschef Annika Sjöberg och administrativ
chef Johanna Olsson
Utbildnings, kultur och fritidssektorns beslutsförslag till Utbildningsnämnden
1. Utbildningsnämnden antar upprättat förslag till komplettering av
delegeringsordning.
Yrkande
Ordföranden föreslår Utbildningsnämnden att bifalla sektorns förslag till beslut.
BESLUT
1. Utbildningsnämnden antar upprättat förslag till komplettering av
delegeringsordning.
____
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