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Plats och tid

Medborgarhuset, Alafors, kl. 09.00-11.15
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Erik Liljeberg (M), ordförande
Johnny Sundling (S)
Jenny Sandqvist (MP)
Ingrid Inhammar (S)
Toni Andersson (S)
Tage Lindström (KD) ersätter Jonas Molin (-)
Elinor Gandee (V)
Lina Bodestad (C)
Lena Camp (SD)
Robert Roos (SD)
Eva Lans Samuelsson (L)

Närvarande
ersättare

Carina Ackerfors (S)
Gunnar Skaven (S)
Aree Said Gaff (S)
Magnus Wennergren (M)
Mauricio Jimenez (M)
Gunilla Ulander (FiA)
Anders Börjesson (V)

Övriga närvarande
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Utses att justera

Johnny Sundling

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2022-02-23

Paragrafer

§§ 13 - 15

Underskrifter

Sekreterare
Eva Ljungmark
Ordförande
Erik Liljeberg
Justerande
Johnny Sundling
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Åsa Ericson, sektorchef
Eva Ljungmark, nämndsekreterare
Ulla-Stina Millton, verksamhetschef förskola § 15
Helene Petersson, verksamhetschef grundskola 7-9,
gymnasium, särskola och vuxenutbildning § 15
Martin Adeteg, tf verksamhetschef grundskola F-6
Marcus Larsson, administrativ chef
Atbin Vali Ababaf, controller
Susanna Nevala, controller
Ann Petersson, Kommunal
Camilla Fri, Lärarförbundet
Jenny Johansson, Lärarnas riksförbund

Övriga närvarande

TILLKÄNNAGIVANDE
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits
på anslagstavlan på Ale kommuns webbplats.
Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-02-23

Tillkännages från och med

2022-02-23

Tillkännages till och med

2022-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Intygar

Eva Ljungmark
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UBN § 13

Dnr UBN.2022.20

Revidering av utbildningsnämndens investeringsbudget
2022
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
utbildningsnämndens förslag till Revidering av utbildningsnämndens
investeringsbudget 2022.
Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Den planerade investeringen av ersättningslokal för gymnasiet och komvux kommer
inte att färdigställas förrän tidigast 2023 medan budget för investeringar ligger på
2022. Därav föreslår sektor utbildning att investeringsbudgeten för
ersättningslokaler gymnasiet och komvux flyttas till 2023.
Sektorn står inför byten/införanden av IT-system de kommande åren och behöver
utrymme för dessa investeringar, totalt 200 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-09
Bilaga: Revidering av utbildningsnämndens investeringsbudget 2022
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef för sektor utbildning
Controller för sektor utbildning
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UBN § 14

Dnr UBN.2022.21

Investeringsbudget 2023-2026 Utbildningsnämnden
Beslut
Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
bevilja utbildningsnämnden investeringsanslag enligt bifogad
bilaga: Sammanställning investeringar Utbildningsnämnden 20232026
Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Investeringsbudgeten 2023-2026 avser fyra olika investeringar.
Utbildningsnämndens årliga anslag för reinvesteringar, IT-investeringar,
byte/införande av IT-system samt inventarier vid ny/till/ombyggnader, vilket
följer fastighets förslag till investeringsplan.
Nämndens årliga anslag för reinvesteringar föreslås till 5 000 tkr,
IT-investeringarna till 1 000 tkr samt byte/införande av IT-system 200 tkr.
Inventarier vid ny/till/ombyggnad enligt bifogad bilaga.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-09
Bilaga: Sammanställning investeringar Utbildningsnämnden 2023-2026
Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef sektor utbildning
Controller för sektor utbildning
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UBN § 15

Dnr UBN.2022.6

Årsredovisning för 2021
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2021.
Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
I årsredovisningen för 2021 beskrivs resultaten för utbildningsnämndens
verksamheter för januari - december. Året 2021 var starkt präglat av covid-19pandemin. Ett stort antal beslut fattades om distansundervisning i skolan för
enskilda klasser eller hela årskurser samt stängning av avdelningar på förskola och
fritidshem. Frånvaron bland medarbetare har varit påtagligt hög, både egen
sjukskrivning samt vård av barn vilket starkt påverkat förut-sättningarna för
måluppfyllelse inom planerade områden.
Aktiviteter

Under rådande omständigheter har fokus varit på kunskapsresultaten med
kontinuerliga uppföljningar kopplat till riktade stödåtgärder, både på enhets- och
organisationsnivå. Den digitala undervisningen har utvecklats vidare under året.
Inom ramen för målet sysselsättning, arbete och företagsamhet har sektorn utvecklat
sitt arbete för ungdomar och unga vuxna i samarbete med fler aktörer både inom och
utom kommunen, bland annat lokalt näringsliv. Förskolan har bedrivit ett
omfattande bemanningsarbete i syfte att hålla öppet för så många som möjligt.
Kontinuerlig kommunikation har varit avgörande för att bära samarbetet mellan
vårdnadshavare och verk-samhet. Den ekonomiska fördelningen och styrning av
personaltäthet har genomförts men påverkats av pandemin.
Hållbar kompetensförsörjning har varit fokus för aktiviteter främst riktade till
förskola och fritidshem. Dessa i form av bland annat anordnande av utbildning till
barnskötare fritidshem för befintliga medarbetare samt fortsatt stöd till studier till
lärare fritidshem och förskollärare under läsåret.
Resultat

För perioden finns främst pedagogiska resultat från läsåret 20/21. Dessa beskrivs i
de kvalitetsrapporter som benämns pedagogiskt bokslut och finns för respektive
verksamhetsområde på huvudmannanivå. De utgår från ett brett underlag som
analyseras och ger underlag för fortsatt utvecklingsarbete. De resultat som redovisas
här inne-fattar behörighet till gymnasiet för årskurs 9 där totalt 84,3 procent är
behöriga att söka till ett yrkesprogram, att jämföras mot rikets 85,9 procent.
Kunskapsstatistiken visar vidare en liten ökning av resultaten i årskurs 6, dock bör
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nivån höjas vidare. Lovskolan gav goda resultat i årskurs 6 och kompletterar
resultatbilden. Avseende de samlade resultaten för elever i årskurs 3 så bedöms de
som goda.
Arbetet för ungdomar och unga vuxna har resulterat i ny gymnasieutbildning samt
positiva effekter med fler i sysselsättning. Andelen gymnasieelever som lyckas med
sin yrkesutbildning på 3 år har ökat till 76,4 procent.
Utbildningsnämndens ekonomiska resultat blev -6,9 mkr. Detta underskott beskrevs
först i uppföljningen per november då bilden tidigare under året tvärtom visat på en
positiv avvikelse, främst på grund av statliga förstärkningen avseende
sjuklönekostnader. Personaltätheten har ökat på förskolan, dock har den stora
frånvaron inte givit de positiva effekter som syftet var.
Kommunikationen till vårdnadshavare har fungerat väl vilket gynnat deras situation
men också bidragit till att något mildra pandemins påverkan på arbetsmiljön.
Analys

I syfte att lyckas bättre, med en god utbildning för alla, krävs insatser på många
nivåer och en god ekonomistyrning med fortsatt förbättring av personaltäthet samt
tillräcklig tillgång till lokaler. Arbetet för en ökad personaltät-het kommer att skapa
stort värde i organisationen då det är ett viktigt steg mot både ökad hållbarhet för
medarbetarna och ökad kvalitet.
För att förbättra måluppfyllelsen är arbetet med det pedagogiska ledarskapet och
professionellt lärande för alla de viktigaste verktygen för kvalitetsutveckling på
genomgripande nivå.
Arbetet med att få fler i sysselsättning har utvecklats i snabb takt och visar på goda
resultat. Området behöver fortsatt förstärkning och vidare utveckling för att
möjliggöra goda livschanser för fler Alebor.
Det är av stor vikt med en socialt hållbar och långsiktig strategi såväl
samhällsmässigt som ekonomiskt för lösningar av brist på platser samt planering av
nya förskolor och skolor.
En hållbar kompetensförsörjning kommer att bli avgörande för att förbättra
utbildningsresultaten framöver då branschen står inför stora utmaningar avseende
förskollärar- och lärarbrist.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2022-02-09 Årsredovisning 2021
Årsredovisning 2021 Utbildningsnämnden
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Beslutet skickas till
För vidare hantering

Controller för sektor utbildning
Sektorchef sektor utbildning
För kännedom

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
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