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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

Plats och tid

Sammanträde via ljud och bild i Teams.
Ordförande och vice ordf. i Nödinge kommunhus.
kl. 09.00 - 14.45 med ajournering kl: 11.50-13.00

Beslutande

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

Beslutande via bild
och ljudöverföring i
Teams

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) § 23
Lena Camp (SD) §§ 24-31
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) §§ 24-31
Sven Nicolaisen (AD)

Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Johnny Sundling

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2021-03-02

Paragrafer

§§ 23 - 31

Underskrifter

Sekreterare
Eva Ljungmark
Ordförande
Erik Liljeberg
Justerande
Johnny Sundling
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

Åsa Ericson, sektorchef
Eva Ljungmark, nämndsekreterare
Helene Petersson, verksamhetschef utbildning § 24
Marika Tollesson, verksamhetschef förskola § 26
Lina Nelin, utvecklingsledare § 26
Ann Petersson, Kommunal
Fredrik Blomquist, Lärarförbundet
Jenny Johansson, Lärarnas riksförbund

Övriga närvarande

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-02-24

Datum för anslags uppsättande

2021-03-03

Datum för anslags nedtagande

2021-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Intygar

Eva Ljungmark

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

UBN § 23

Dnr UBN.2021.1

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan, vilken kompletterats med en
punkt 15.
Sammanfattning
Följande ärende lades till på föredragningslistan efter kallelsens publicering:
UBN.2021.135 - Fjärr- och distansundervisning grundskola årskurs 7-9

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

UBN § 24

Dnr UBN.2021.57

Reviderad plan för introduktionsprogrammen på Ale
gymnasium
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden ska enligt skollagen (2010:800) 17 kap. 7 § besluta om en plan
för utbildningen på introduktionsprogrammen. Utbildningsplanen ska innehålla
uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. Huvudmannens
plan ska sedan följas i utbildningen.
Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till
nationella program i gymnasieskolan. Benämningen introduktionsprogram
signalerar att utbildningen inom dessa program syftar till förberedelser till annan
gymnasial utbildning eller till arbetsmarknaden.
2017-01-11 beslutade rektor för Ale gymnasium, på delegation av nämnden, Ale
gymnasiums utbildningsplaner för introduktionsprogrammen. I den planen erbjöds
introduktionsprogrammen, individuellt alternativ samt språkintroduktion.
I den reviderade planen, Plan för introduktionsprogrammen på Ale gymnasium,
erbjuds introduktionsprogrammen; yrkesintroduktion, individuellt alternativ och
språkintroduktion. Varje inriktning beskrivs mer utförligt nedan.
Yrkesintroduktion vänder sig till elever som saknar godkända betyg för behörighet
till ett yrkesprogram. Eleven får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett
yrkesprogram eller få ett arbete. Eleven ska både kunna läsa ämnen från
grundskolan som den inte är behörig i och ämnen från nationella program i
gymnasieskolan. På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå.
Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till
ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora
kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt
inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Utbildningen får
innehålla grundskoleämnen som eleven saknar godkända betyg i och hela eller delar
av gymnasieskolans kurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis
motivationsinsatser eller praktik. Elever, på individuellt alternativ, ska läsa kurser i
gymnasieämnen om förutsättning finns att klara dem.
Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige.
Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till
något annat program i gymnasieskolan, eller till annan utbildning.
Ale gymnasium anpassar utbildningen utifrån elevens förutsättningar och behov,
avseende studietakt, omfattning och innehåll. På samtliga introduktionsprogram

Justerandes sign.
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

genomförs vid behov motivationshöjande insatser såväl individuellt som i grupp.
Motivationshöjande insatser kan till exempel vara praktik.
I och med den reviderade planen för introduktionsprogrammen för Ale gymnasium
så erbjuds Ale kommuns invånare ett anpassat utbud av utbildningsmöjligheter
vilket i sin tur leder till ökad sysselsättning och högre grad av självständighet för
målgruppen ungdomar i gymnasieåldern. Införande av yrkesintroduktion ökar även
kommunens kontakt med lokala näringsidkare och syftar på sikt till att bidra till
ökad kompetensförsörjning på arbetsmarknaden i Ale kommun.
Finansiering sker inom ramen för verksamhetsområdets budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-04 Reviderad plan för introduktionsprogrammen på
Ale gymnasium
Plan för introduktionsprogrammen på Ale gymnasium Beslutad 2021-01-13
Ale gymnasiums utbildningsplaner för Introduktionsprogrammen Beslutad 201701-11

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

UBN § 25

Dnr UBN.2020.4

Slutredovisning internkontrollplan 2020
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 2020 års
internkontrollplan.
Sammanfattning
Nämnderna ska enligt Kommunallag (2017:725) 6 kap. § 6 se till att den interna
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. Därför har en risk- och väsentlighetsanalys gjorts utifrån
områdena ekonomi, regelverk och verksamhet med syfte att identifiera och prioritera
områden i internkontrollplanen för år 2020. Planen innehöll de riskområden som
bedömdes ha högst riskvärde och därmed blev rödmarkerade. I uppföljningen
redovisas årets arbete med internkontrollen.
Covid-19 pandemin som bröt ut i början av året har påverkat arbetet med
internkontrollen.
Utöver de prioriterade områdena består internkontrollplanen av en checklista som
har sin utgångspunkt i Skollag (2010:800). Checklistan revideras och uppdateras
årligen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-04 Uppföljning internkontrollplan 2020
Uppföljningsrapport internkontrollplan 2020

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

UBN § 26

Dnr UBN.2021.27

Tillsyn av fristående förskolor 2020
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Bestämmelser i skollagen (2010:800) innebär att kommunen ska göra bedömningar i
sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor. Bestämmelserna
innebär nya krav på insikt och lämplighet samt skärpta krav på den enskildes
ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet.
Planering för tillsyn uppdaterades utifrån den revidering som gjordes av Riktlinjerna
för godkännande att bedriva fristående förskola för enskild huvudman i Ale kommun
som utbildningsnämnden beslutade om 2020-06-03
Under hösten 2020 har handlingar för ägar- och ledningsprövning begärts in för
granskning av Ales fristående huvudmän för förskolor.
Ägar- och ledningsprövning

Skärpta kraven från 2019-01-01 innebär att den krets av personer som omfattas av
ägar- och ledningsprövningen ska vara insatta i de lagar och regler som berör den
verksamhet de bedriver.
Kravet på insikt innebär att den enskilde ska ha kunskap om lagstiftning och andra
föreskrifter som reglerar den verksamhet som godkännandet avser. Exempel är
kunskap om skolförfattningar samt kunskap om arbetsrätt, arbetsmiljörätt,
ekonomiska regelverk samt gällande regelverk för verksamhetens associationsform.
Bedömningen av insikt gjord på hela den berörda personkretsen.
Kravet på lämplighet innebär att den enskilde i styrelsen ska ha vilja och förmåga
att fullgöra skyldigheter mot det allmänna (ekonomisk skötsamhet) och visa
laglydnad i övrigt. Övriga omständigheter av betydelse, såsom exempelvis brott av
förmögenhetsrättslig karaktär eller vålds- och sexualbrott, ska beaktas i
bedömningen. För granskningen har utdrag ur polisens belastningsregister samt
registerkontroll hos kronofogden utförd.
I kravet på ekonomiska förutsättningar ligger att verksamheten ska bedrivas på ett
sätt som innebär att den bär sina kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för
nödvändiga investeringar. Kontroll av huvudmannens ekonomiska förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för utbildningen har skett genom granskning av
årsredovisning samt bokslut, granskning genomförd av controller.

Justerandes sign.
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Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-02-24

Ägar- och ledningsprövningen är hösten 2020 genomförd på:
* Föräldrakooperativet - Alkotten
* Föräldrakooperativet - Barnkullen Hålanda
* Svenska Kyrkan, Nödinge församling - Paradiset och Noas Ark
* Naturmontessori Väst AB - Kristallen
I granskningen framkom inget att anmärka på hos någon av kommunens enskilda
huvudmän för förskola.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-04 Tillsyn av fristående förskolor 2020
Bilaga: Tillsyn 2020 Planering
Bilaga: Riktlinjer för godkännande av att bedriva förskola för enskild huvudman
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UBN § 27

Dnr UBN.2021.22

Tillitsbaserad styrning Tema och innehåll i tillitsdialoger
våren 2021
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Tillitsdialogerna för vårterminen 2021 har temat Hållbar kompetensförsörjning som
är ett av utbildningsnämndens två målområden. De inplanerade tillfällena på
enheterna består av film som visas och ett samtal som behandlar följande tre
områden: ny organisation och befattningar, fördelning av behörighet och kompetens
samt vidareutbildning av medarbetare.
Syftet med att ha dialoger på enheterna på temat är att synliggöra de olika nivåernas
olika arbete och ansvar inom området och ge möjlighet till en dialog som gör att
målarbetet får effekt i hela organisationen och på lång sikt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-02-16
Filmen "Ale kommun – Tillitsdialog sektor utbildning" via länkadress:
https://youtu.be/KYCP29H87ZE

Justerandes sign.
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UBN § 28

Dnr UBN.2021.5

Aktuellt från sektorn
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Sektorchef Åsa Ericson informerar om hur sektor utbildning arbetar med att
förebygga spridning av smitta.
Vidare rapporteras att Smittskydd Västra Götaland tagit kontakt med kommunen för
att uppmärksamma på hög andel insjuknade i covid-19 bland den vuxna
befolkningen i åldersgruppen 30-59 år i Ale kommun. Smittskydd Västra Götaland
framför samtidigt att det är ett fåtal barn och unga som insjuknat och att det skett via
smitta i samma hushåll.
Det förebyggande arbetet har fungerat väl inom skola och förskola och gruppen
skolpersonal har lägre sjukfrånvaro än genomsnittet i befolkningen.
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UBN § 29

Dnr UBN.2021.3

Redovisning av delegeringsbeslut 2021
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbesluten.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutsrätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med utbildningsnämnden delegationsordning. Dessa
beslut ska redovisas till utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att
utbildningsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot
får utbildningsnämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett
enskilt ärende av den som fått beslutsrätten genom att själv ta över ärendet och
fatta beslut.
Delegationsbeslut av ordförande i utbildningsnämnden

UBN.2020.193 Beslut om yttrande till Skolinspektionen
UBN.2021.13 Beslut om yttrande till Skolinspektionen
UBN.2021.95 Ordförandebeslut om stängning av förskoleverksamhet 1
februari 2021 på Surte förskola
UBN.2021.96 Ordförandebeslut om stängning av förskoleverksamhet 1
februari 2021 på Hövägens förskola
UBN.2021.98 Ordförandebeslut om stängning av förskoleverksamhet 2-5
februari 2021 på Surte förskola
UBN.2021.99 Ordförandebeslut om stängning av förskoleverksamhet 2-3
februari 2021 på Hövägens förskola
UBN.2021.111 Ordförandebeslut om stängning av förskoleverksamhet 8-9
februari 2021 på Surte förskola
UBN.2021.112 Ordförandebeslut Fjärr- och distansundervisning åk 3
Kronaskolan Smaragden 8-12 februari
UBN.2021.125 Ordförandebeslut om Distansundervisning 22-26 februari för
grundskolor årskurs 7-9
UBN.2021.131 Ordförandebeslut om stängning av förskoleverksamhet 23-26
februari på Svenstorps förskola
Delegationsbeslut av sektorchef

UBN.2018.220 Avtal med Göteborgs Universitet om samverkan kring praktiknära
forskning förlängt 2021
Beslut avseende tillskottsbidrag 2020 till enskild huvudman förskola, 29 stycken.
Redovisas i separat handling.

Justerandes sign.
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Beslutsattestant Ulla Falk, Rektor Särskolan 1-6 from 2021-01-01 – 2021-06-30
Beslutsattestant Gustav Leandersson Barn- och elevhälsochef from 2021-01-10 – tv.
Beslutsattestant Susanne Åkerström bitr rektor Kronaskolan F-3 from 2021-01-11 – tv.
Beslutsattestant Ulla Falk, Rektor Surteskolan F-6 from 2021-01-11 – 2021-06-30
Beslutsattestant Aleksandar Kovacevic, bitr rektor Surteskolan from 2021-01-11 – 2021-0630
Delegationsbeslut av specialpedagog

UBN.2021.31 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan
UBN.2021.58 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan
Delegationsbeslut av verksamhetschef utbildning

UBN.2021.32 Beslut om tilläggsbelopp för elev på Fredkullaskolan
UBN.2021.34 Beslut om tilläggsbelopp för elev på Fredkullaskolan
UBN.2021.102 Beslut om avslag på ansökan om skolbyte
UBN.2021.119 Beslut om skolplacering läsåret 2020-2021
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UBN § 30

Dnr UBN.2021.4

Delgivningar 2021
Beslut
Utbildningsnämnden noterar delgivningarna.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige 2021-01-25 beslut § 7 Avsägelse från My Bardin Björkman
ersättare Utbildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut § 26 2021-01-25 Lokalförsörjningsplan 2022-2031,
med tillhörande beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 31 2021-01-25 Arbetsgivarpolicy, med tillhörande
beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 32 2021-01-25 Lönepolicy, med tillhörande
beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 33 2021-01-25 Policy om förtroendeskapande
verksamhet, etiskt regelverk gällande mutor, jäv och representation, med tillhörande
beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut § 35 2021-01-25 Redovisning uppdrag i
verksamhetsplan 2019, med tillhörande beslutsunderlag
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UBN § 31

Dnr UBN.2021.5

Information och övriga frågor
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Information

Ordförande Erik Liljeberg (M) informerar om planeringen för deltagande i
Skolriksdag 2021. En webbaserad konferens som arrangeras av SKR, Sveriges
Kommuner och Regioner, 26-27 april.
Förtroendevald som deltagit i nämndsammanträdet på distans ska sända sitt arvodesoch ersättningsanspråk, i avsedd mall via mail, till nämndsekreteraren snarast efter
mötets slut.
Övriga frågor

Sven Nicholaisen (AD) efterfrågar information om uppföljning av avslutningssamtal
med skolledare som avslutar sin anställning i Ale kommun.
Lina Bodestad (C) föreslår att nämnden ges en årlig sammanställning av hälsoläget
utifrån de hälsosamtal som skolsköterskorna har med eleverna.
Gunnar Skaven (S) efterfrågar uppföljning av anledningar till varför lärare väljer att
sluta sin anställning i Ale kommun.
Ordförande och vice ordförande uttrycker ett särskilt tack till all personal inom
sektor utbildning för tålmodig strävan under hög arbetsbelastning och tackar å
nämndens vägnar för goda insatser för barn och unga i Ale kommun.
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