
PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

Plats och tid Sammanträde via ljud och bild i Teams. Ordförande och
vice ordf. i Nödinge kommunhus., kl. 09.05-11.50,
13.20-13.30 och 14.30-14.40.

Beslutande

Beslutande via bild
och ljudöverföring i
Teams

Erik Liljeberg (M), ordförande
Johnny Sundling (S)

Tage Lindström (KD) ersätter Jenny Sandqvist (MP)
Ingrid Inhammar (S)
Toni Andersson (S)
Lena Zachrisson (FiA) ersätter Jonas Molin (-)
Elinor Gandee (V)
Lina Bodestad (C)
Alexis Tranmarker (SD) ersätter Lena Camp (SD)
§§ 17-19
Lena Camp (SD) §§ 20-22
Robert Roos (SD)
Eva Lans Samuelsson (L)

Närvarande ersättare
via bild och
ljudöverföring
i Teams

Carina Ackerfors (S)
Gunnar Skaven (S)
Aree Said Gaff (S)
Johan Bankel (M)
Magnus Wennergren (M)
Oliver Andersson (M)
Anders Börjesson (V)
Alexis Tranmarker (SD) §§ 20-22
Sven Nicolaisen (AD)

Övriga närvarande Se sida 2

Utses att justera Johnny Sundling

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2021-02-24

Paragrafer §§ 17 - 22

Underskrifter

Sekreterare

Eva Ljungmark
Ordförande

Erik Liljeberg
Justerande

Johnny Sundling
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Övriga närvarande Åsa Ericson, sektorchef §§ 17-20 och 22
Eva Ljungmark, nämndsekreterare
Marika Tollesson, verksamhetschef förskola § 20
Ulla-Stina Millton, verksamhetschef utbildning § 20-21
Helene Petersson, verksamhetschef utbildning § 20
Marcus Einarsson, verksamhetsutvecklare § 20
Erik Höglund, utvecklingsledare § 20
Atbin Vali Ababaf, controller §§ 17-20
Susanna Nevala, controller §§ 17-20
Ann Petersson, Kommunal
Fredrik Blomquist, Lärarförbundet
Jenny Johansson, Lärarnas riksförbund

TILLKÄNNAGIVANDE

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

Sammanträdesdatum 2021-02-24

Datum för anslags uppsättande 2021-02-24

Datum för anslags nedtagande 2021-03-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunhus Nödinge

Intygar Eva Ljungmark
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 17 Dnr UBN.2021.41

Budgetrevidering gällande investeringar 2021

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bevilja
utbildningsnämndens förslag om revidering av investeringsbudget enligt bifogade
bilagor.

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Lövängens förskola kommer inte att färdigställas förrän första kvartalet 2022 medan
budget för investeringar ligger på 2021. Utifrån ovan anledning föreslår
utbildningsnämnden att investeringsbudgeten för Lövängens förskola flyttas till
2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande: Revidering av utbildningsnämndens investeringsbudget 2021

Bilaga Revidering av utbildningsnämndens investeringsbudget 2021

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Sektorchef sektor utbildning
Controller för sektor utbildning
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 18 Dnr UBN.2021.39

Investeringsbudget 2022-2025

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
bevilja utbildningsnämnden investeringsanslag enligt bifogad
bilaga: Sammanställning investeringar Utbildningsnämnden 2022-
2025

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Investeringsbudgeten 2022-2025 avser tre olika investeringar.
Utbildningsnämndens årliga anslag för reinvesteringar, IT-investeringar
samt inventarier vid ny/till/ombyggnader, vilket följer fastighets förslag
till investeringsplan.

Nämndens årliga anslag föreslås till 5000 tkr och IT-investeringarna till
1000 tkr årligen. Inventarier vid ny/till/ombyggnad enligt bifogad
bilaga.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-02-04 Investeringsbudget 2022-2025

Bilaga Sammanställning Investeringar Utbildningsnämnden 2022-2025

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Sektorchef sektor utbildning
Controller för sektor utbildning
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 19 Dnr UBN.2021.40

Överföring av investeringsbudget från 2020 till 2021

Beslut

Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överföra 5 921 tkr
av 2020 års investeringsmedel till 2021 enligt nedan:

· 500 tkr för den nya förskolan i Älvängen

· 5000 tkr för den nya förskolan i Nol

· 421 tkr för IT-investeringar

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden hade en investeringsbudget för inventarier vid ny/till
eller ombyggnad under 2020 på 9 463 tkr. Den var fördelad med 4 463 tkr till
ny förskola Älvängen och 5 000 tkr till nya förskolan i Nol. Vidare hade
utbildningsnämnden en investeringsbudget för IT-investeringar på 1 250 tkr.

Utbildningsnämnden är intresserad av att överföra 500 tkr av återstående
medel för den nya förskolan i Älvängen, för att möjliggöra kompletteringar av
grundinvesteringar, då verksamheten inte varit igång mer än cirka 9 månader.

Av de 5000 tkr som var avsett som budget för inventarier till den nya
förskolan i Nol, vill utbildningsnämnden flytta hela beloppet på 5000 tkr, då
förskolan först lämnas över till sektorn i februari 2021.

Av de återstående medlen gällande IT-investeringar vill utbildningsnämnden
flytta hela beloppet på 421 tkr. Sektorn börjar få mer struktur kring IT-
investeringar, vilket på sikt innebär ett större investeringsbehov.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande: Överföring av investeringsbudget från 2020 till 2021

Bilaga Sammanställning utbildningsnämndens investeringsbudget och utfall 2020

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Sektorchef sektor utbildning
Controller för sektor utbildning

6(11)



PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 20 Dnr UBN.2021.6

Årsredovisning för 2020

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 2020.

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

I Årsredovisning 2020 beskrivs resultaten för utbildningsnämndens verksamheter för
januari - december. Året är starkt präglad av Covid 19-pandemin i flera avseenden.
Komvux och Ale gymnasium har bedrivit stora delar av undervisningen på distans
vilket har fungerat väl. Övriga verksamheter har lyckats anpassa sig till rådande
riktlinjer och omständigheter med stor ansträngning och väl utfört arbete.
Utbildningsverksamheterna har klarat att hålla öppet i enlighet med det
samhällsviktiga uppdraget. Endast ett fåtal barn/elever och vårdnadshavare har
påverkats av stängning/distansundervisning på grund av smittspridning (2020) och
även det har fungerat väl. Trots årets omständigheter har sektor utbildning klarat att
arbeta framåt inom de flesta områden och det som anges i nämndplanen för 2020 är i
allt väsentligt genomfört.

Det ekonomiska resultatet för året har under sommar och höst haft en stigande
positiv prognos som sedan dämpades något och resultatet blev slutligen 7 870 tkr.
Det positiva utfallet beror till stor del på effekter av Covid 19-pandemin. Sett till
enheternas resultat har nu också grundskolan nått långt i arbetet för en organisation
som motsvarar en budget i balans. Förskolan står för det största överskottet främst
då kostnader för sjukskrivning ersatts och vikarier antingen inte behövt eller kunnat
tillsättas.

Ett av de viktigaste resultaten under perioden är betygsresultaten för Ales
avgångselever i årskurs 9. De har fortsatt att öka och är i nivå med genomsnittet för
riket avseende andel elever som är godkända i alla ämnen, 76 procent. Meritvärdet
är nära rikets genomsnitt och har inte varit så högt i Ale den senaste tioårsperioden.
Andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet var 86 procent
efter vårterminens slut och 87 procent efter sommarskolan vilket är samma nivå som
förra året och något högre än riket med 85,6 procent som var behöriga 2020.

God utbildning för alla och lika möjligheter till framgångsrikt lärande har fått stort
fokus och arbetats med på alla nivåer. Från lokalplanering och strategisk placering
till tillitsdialoger med pedagoger för att medvetandegöra varandra om
förutsättningar, pågående arbete och verksamma åtgärder.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-02-05 Årsredovisning 2020 Utbildningsnämnden

Årsredovisning 2020 Utbildningsnämnden

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Controller för sektor utbildning
Sektorchef sektor utbildning

För kännedom

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 21 Dnr UBN.2021.109

Uppsägningstid fritidshemsplats

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att

1. uppsägningstiden för fritidshemsplats tas bort under
perioden 25 februari – 30 juni 2021

2. vid återansökan om fritidshemsplacering tidigare än 30
dagar efter föregående uppsägningsdag tas avgift för
mellanperioden ut.

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

För att kunna motverka och förebygga smittspridning av covid-19 är det önskvärt att
färre barn vistas i fritidshemmens lokaler samtidigt. Detta åtgärdas främst genom
lokal- och personalmässiga anpassningar. I nästa steg ombeds de vårdnadshavare
som har möjlighet att ha sina barn hemma att endast utnyttja sin fritidsplats då det är
nödvändigt. I samband med det föreslås här att avgiftshanteringen förändras.

Förändringen innebär att uppsägningstiden för fritidshemsplats tas bort under
perioden 25 februari–30 juni 2021 samt vid återansökan om fritidshemsplacering
tidigare än 30 dagar efter föregående uppsägningsdag tas avgift för mellanperioden
ut.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-02-17 Uppsägningstid fritidshemsplats

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Sektor utbildning, central administration

För kännedom

Servicenämnden
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 22 Dnr UBN.2021.135

Fjärr- och distansundervisning grundskola årskurs 7-9

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att den garanterade undervisningstiden för elever i Ale
kommuns grundskolor årskurs 7-9 ska fullgöras genom fjärr- och
distansundervisning under perioden 1-5 mars 2021.

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Förändring i Förordning (2020:115) Om utbildning på skolområdet och annan
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta trädde i kraft 2021-01-11 och
innebär att huvudmän kan besluta om fjärr- eller distansundervisning i grundskolans
högstadium för att minska smittspridning genom att undvika trängsel i skolans
lokaler eller i kollektivtrafiken.

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 10 februari att den garanterade
undervisningstiden för elever i Ale kommuns grundskolor årskurs 7-9 ska fullgöras
genom växelvis fjärr-, distans och närundervisning under perioden 22 februari – 12
mars 2021.

Ale kommun fick vid ett uppföljningsmöte med Smittskydd Västra Götaland under
sportlovsveckan information om ökad smittspridning och efter samråd beslutade
nämndens ordförande 2021-02-18 om distansundervisning för årskurs 7-9 veckan
22-26 februari.

Den 22 februari informerar Smittskydd Västra Götaland om en ökad risk för
smittspridning och efter samråd föreslås nämnden besluta om fjärr- och
distansundervisning för elever i grundskolans högstadium under perioden 1-5 mars
2021.

De åtgärder som är möjliga i syfte att förhindra smittspridning vid närundervisning
har sedan tidigare vidtagits. Genom att utnyttja möjligheten till fjärr- och
distansundervisning uppnås i högre utsträckning syftet att minska trängseln i skolans
lokaler samt belastningen på kollektivtrafiken. Huvudregeln i skollagen är
närundervisning. Det är också denna undervisningsform som lämpar sig bäst för
elever i allmänhet. När det gäller fjärr- eller distansundervisning ska rektor i dialog
med verksamhetschef därför överväga i vilken utsträckning det är lämpligt och
möjligt att bedriva sådan undervisning för elever i särskilda
undervisningsgrupper/med hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov.

Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till de lärverktyg som behövs samt fortsatt ha
rätt till skolmat. Formerna för skolmat utarbetas i samråd med kostenheten.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-02-23 Fjärr- och distansundervisning årskurs 7-9

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Verksamhetschef sektor utbildning
Servicenämnden

För kännedom

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Kultur och fritidsnämnden
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