
1(16)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-28

ALE

Plats och tid

Beslutande

Beslutande via bild
och Ijudöverföring i
Teams

Närvarande ersättare
via bild och

Ijudöverföring
i Teams

Sammanträde via ljud och bild i Teams. Ordförande och
vice ordf. i Nödinge kommunhus, kl. 09.00 -13:45

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)

Carina Ackerfors (S)
Gunnar Skaven (S)
AreeSaidGaff(S)
Johan Bankel (M)
Magnus Wennergren (M)
Oliver Andersson (M)
Lena Zachrisson (FiA)
Anders Börjesson (V)
Alexis Tranmarker (SD)
Sven Nicolaisen (AD)

Övriga närvarande

Utses att justera

Justeringens plats
och tid

Paragrafer

Underskrifter

Sekreterare

Se sida 2

Johnny Sundling

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2021-05-06

§§45-55

Ordförande

Justerande

Eva Ljungmark

Erik Liljeberg

Johnny Sundling



PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-28

2(16)

ALE

Övriga närvarande Åsa Ericson, sektorchef
Eva Ljungmark, nämndsekreterare
Marika Tollesson, verksamhetschef förskola §53
Ulla-Stina Millton, verksamhetschef grundskola F-6
§§50-51
Helene Petersson, verksamhetschef grundskola 7-9,
gymnasium, särskola och vuxenutbildnmg §§ 46-47,49-
52,
Jenny Björkman, administrativ chef §§46-47 och 53
Erik Höglund, utvecklingsledare §§ 46-47
Jenny Lind, utvecklingsledare § 52
Atbin Vali Ababaf, controller §§ 45- och 46-47
Fredrik Blomquist, Lärarförbundet
Jenny Johansson, Lärarnas riksförbund

TILLKÄNNAGIVANDE

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

Organ

Sammanträdesdatum

Tillkännages från och med

Tillkännages till och med

Förvaringsplats för protokollet

Intygar

Utbildningsnämnden

2021-04-28

2021-05-06

2021-05-27

Kommunhus Nödinge

Eva Ljungmark

Justerand n. Utdragsbestyrkande
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Innehåll

UBN § 45 Fastställande av föredragningslista

UBN § 46 Tillfällig förstärkning till skolväsendet 2021
Skolmiljarden

UBN § 47 Riktlinje for pedagogisk omsorg med enskild
huvudman

UBN § 48 Ägar- och ledningsprövning vid förändring i styrelsen
för Alkottens ekonomiska förening

UBN § 49 Kunskapsuppföljning mittennin våren 2021

UBN § 50 Uppföljning av fi-ånvaro i grundskolan januari-mars
2021

UBN § 51 Skolinspektionens remiss 2021:719 avseende fristående
gymnasieskola i Ale kommun

UBN § 52 Aktuellt från sektorn

UBN § 53 Redovisning av delegeringsbeslut

UBN § 54 Delgivningar

UBN §55 Information och övriga frågor
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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UBN § 45 Dnr UBN. 2021 l

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.

Sammanfattning

Föredragningslistan till sammanträdet har skickats ut till utbildningsnänmden med
kallelsen till sammanträdet.

Justerandes si n. Utdragsbestyrkande
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UBN § 46 Dnr UBN. 202 l .215

Tillfällig förstärkning till skolväsendet 2021 Skolmiljarden

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att avsätta medel från skolmiljarden:

l. Till att förstärka tilläggsbelopp/tilläggsanslag för särskilt stöd avseende barn eller
elev med extraordinära stödinsatser i förskolan, grundskolan, grundsärskolan,
gymnasiet och gynmasiesärskolan.

2. Till elev där det finns särskilda skäl till förlängd studietid inom gymnasieskolan.

3. Till gmndskolan med en ersättning per elev.

Sammanfattning

För att möta den tuffa utmaningen som covid-19 pandemin medför beslutade
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med l miljard
kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda fömtsättningar för
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning
de har rätt till, trots pandemin.

Skolverket har beräknat bidrag per kommun för 2021 varav Ale kommun
beräknas få 3 494 592 kronor. Under febmari betalades första delen ut till

samtliga kommuner i landet. Ale kommun erhöll då l 747 296 kronor.

Enskild huvudman med barn eller elev folkbokförd i Ale kommun kan på

lika villkor som Ale kommun söka stöd enligt redan etablerat

tillvägagångssätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-04-15

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Controller för sektor utbildning
Administrativ chef sektor utbildning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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UBN § 47 Dnr UBN. 2021 155

Riktlinje för pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar anta Riktlinje för godkännande att bedriva fristående
pedagogisk omsorg för enskild huvudman.

Sammanfattning

Nämnden har i juni 2020 beslutat om Riktlinjer för godkännande att bedriva
fristående förskola för enskild huvudman. I beslutad riktlinje ändrades
tillsynsintervallen avseende fi-istående förskolor. Mot den bakgmnden behöver
riktlinjer för pedagogisk omsorg med enskild huvudman revideras.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-04-14

Riktlinje för godkännande att bedriva pedagogisk omsorg för enskild huvudman
Förslag 2021-04-09

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Sektor utbildning administrativa enheten

Justerandes si n. Utdragsbestyrkande
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UBN § 48 Dnr UBN.2021.148

Ägar- och ledningsprövning vid förändring i styrelsen för
Al kottens ekonomiska förening

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förändring i ägar- och ledningskrets
for Alkotten ekonomisk förening.

Sammanfattning

Föräldrakooperativet Alkotten ekonomisk förening, organisationsnummer
769600-1796, har inkommit med amnälan om förändring i styrelsen och en
prövning utifrån skollagens 2 kap 5 § har genomförts.

Prövningen visar att ägar- och ledningskretsen fortsatt uppfyller skollagens krav
på insikt kring de föreskrifter som gäller för verksamheten samt att den nya
styrelseledamoten uppfyller kravet på lämplighet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-04-15

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Sektor utbildning central administration
För kännedom:

Alkotten ekonomisk förening

Justerandes s' n. Utdragsbestyrkande
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UBN§49 Dnr UBN. 2021.210

Kunskapsuppföljning mittermin våren 2021

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera infonnationen.

Sammanfattning

Vårens mitterminsuppföljning av elevernas kunskaper i engelska, matematik,
svenska och svenska som andra språk visar över lag på en positiv utveckling av
resultatet i jämförelse med höstterminen 2020. Särskilt glädjande är att vi kan se en
tydlig uppgång gällande resultatet i svenska som andraspråk på samtliga skolor och i
alla årskurser förutom årskurs 2 och årskurs 3. 1 det pedagogiska bokslutet kommer

skolorna att analysera anledningarna till de förbättrade resultaten i svenska som
andraspråk.

I årskurs 2-3 är det fortsatt bra måluppfyllelse i svenska, matematik och engelska,
och det ligger på samma höga nivåer som under höstens mitterminsuppfoljning. En
förändring mot förra läsåret är att det i år genomfors nationella prov i årskurs 3
vilket ytterligare kommer att ge ett viktigt bedömningsunderlag.

Innevarande års mitterminsuppföljning visar på ett fortsatt gott resultat för åk4-5,
där resultatet är i paritet med höstterminens mitterminsuppföljning. I årskurs 6 är det
en generell förbättring av resultatet i jämförelse med mitterminsuppföljningen
höstterminen 2020, och i matematik är det nu 87 procent av eleverna som har minst
godtagbara kunskaper.

I kunskapsuppföljningen för året 2020 identifierades årskurs 7 förhållandevis låga
godkännandegrad i samtliga ämnen. Vid en jämförelse mellan
mitterminsuppföljningama hösten 2020 och vårtenninen 2021 så kan inga stora
förändringar identifieras, om vi bortser ifrån svenska som andraspråk där resultatet
höjts ifrån 54 procent till 70 procent som klarar minst godtagbara kunskaper.
Skolorna gör kontinuerligt insatser för att eleverna ska nå kunskapskraven.

I årskurs 9 ligger resultatet av mitterminsuppföljningen generellt lite högre än
uppföljningen ifrån höstterminen 2020. Precis som i de flesta andra årskurserna så
har resultatet i svenska som andraspråk förbättrats till 71 procent som klarar minst

godtagbara kunskaper.

Justeran si n. Utdragsbestyrkande
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Med hjälp av det statliga stöd som kallas "Skolmiljarden" kommer riktade insatser
att göras i grundskolans yngre och äldre åldrar samt på gymnasieskolan. Detta for att
mildra den utbildningsskuld som pandemin har fört med sig. Exempel på riktade
insatser kopplade till dessa medel är utökad speciallärarresurs och möjlighet att
stärka upp extraordinära stödinsatser via tilläggsanslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-04-14

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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UBN § 50 Dnr UBN. 202 l . 218

Uppföljning av frånvaro i grundskolan januari-mars 2021

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

I skollagen (2010:800) kap 4 regleras det systematiska kvalitetsarbetet på
huvudmannanivå. I 3 § anges att varje huvudman inom skolväsendet ska på
huvudmaimanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla
utbildningen. Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå
ingår att följa upp skolornas frånvarostatistik fyra gånger per år. På enhetsnivå följs
frånvarostatistiken upp kontinuerligt.

Nya gemensamma mtiner för alla skolor som tydliggör ansvarsfördelningen vid
skolfrånvaro har utarbetats och fastställts av sektorsledning.
Rutinerna fastställdes våren 2020 och finns med i tidigare ärende 2020.04
utbildningsnämndens sammanträde 2020-04-29.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-04-15

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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UBN§51 Dnr UBN.2021.132

Skolinspektionens remiss 2021:719 avseende fristående
gymnasieskola i Ale kommun

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet
Ale i Ale kommun från och med läsåret 2022/2023.

Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet AB: s befintliga
godkännande på den befintliga enheten i Ale. I samband med ansökan önskar de
utöka godkännandet med yrkesprogrammen barn- och fritidsprogrammet samt vård-
och omsorgsprogrammet.

Ale kommun ges, tillsammans med övriga kranskommuner, möjlighet att avlägga ett
yttrande över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).

Sektor utbildning ser an en utökning, på Thorengruppen, med vård- och
omsorgsprogrammet med lärlingsinriktning kan påverka möjligheten för APL-
platser för eleverna på Ale kommuns vård- och omsorgscollage och planerade
yrkesutgångama i negativ riktning.

Skolinspektionen har laglig möjlighet att ta emot synpunkter från kommuner där den
fristående huvudmannen konkurrerar med kommunens egen verksamhet med
nationella program. Då Ale kommun, som huvudman, inte bedriver
gymnasieverksamhet med nationella yrkesprogram, ska yttrande inte lämnas.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-04-15

Remiss 2021:719 från Skolinspektionen avseende ansökan om godkännande som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Ale
i Ale kommun, Thorengmppen AB

Bilaga Ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun,
Thorengruppen AB

Bilaga Kompletterande information till ansökan

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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UBN § 52

Aktuellt från sektorn

Dnr UBN.2021.5

Beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

SektorchefÅsa Ericson informerar om:
-avtal med ingåtts med Lilla Edet kommun avseende undervisning för SFI- elever.
-aktuell situation avseende covid-19

-förhandling om skolornas buget och organisation för innevarande år.

Verksamhetschef Marika Tollesson informerar om platstillgången inom förskolan för
kommande året.

Administrativ chef Jenny Björkman informerar om anmälan av
personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
Dataskyddsinspektionen heter numer Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).
En personuppgiftsincident anmäls av den personuppgiftsansvarige så snart det
uppdagats att den skett och senast inom 72 timmar.
Först görs en bedömning av potentiella negativa konsekvenser för de registrerade
baserat på hur allvarlighetsgrad eller väsentlighet.

Justerandes si n. Utdragsbestyrkande
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UBN§53 Dnr UBN. 2021.3

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

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. 2021. 187 Beslut om fjärr- och distansundervisning for elever i klass 3B på
Gamvindeskolan 25-26 mars

UBN.2021.230 Beslut om stängning av förskoleverksamhet på Appelgårdens
förskola 20-23 april.

Delegationsbeslut av verksamhetschef förskola
UBN.2021.181 Beslut om ansökan att behålla plats i förskolan vid flytt från
kommunen

UBN.2021.182 Beslut om ansökan att behålla plats i förskolan vid flytt från
kommunen

UBN.2021.203 Beslut om ansökan att behålla plats i förskolan vid flytt från
kommunen

Delegationsbeslut av specialpedagog
UBN. 2021. 19 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan
UBN.2021.216 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan
UBN. 2021. 221 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan

Delegationsbeslut av verksamhetschef utbildning
UBN. 2021. 185 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.191 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN. 2021. 196 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN. 2021.213 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.214 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.231 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.115 Beslut om att avstå från remissvar i ärenden där nämnden inte är

berörd. Tre beslut

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut av skolskjutshandläggare
UBN. 2021. 193 Beslut om avslag på skolskjutsansökan, två beslut

Delegationsbeslut av rektor enligt Utbildningsnämnden beslut § 9 2021-01-27
UBN. 2021. 190 Beslut om fjärr- och distansundevisning Da Vinciskolan årskurs 7-9
UBN. 2021.223 Beslut Qärr- och distansundervisning Bohusskolan årskurs 7-9

Justerandes Utdragsbestyrkande
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UBN § 54

Delgivningar

Dnr UBN.2021.4

Beslut

Utbildningsnämnden noterar anmälda delgivningar.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige 2021-03-29 beslut § 83 Årsredovisning Ale kommun och dess
bolag 2020

Kommunfullmäktige 2021-03-29 beslut § 105 Revidering av Energi- och
klimatstrategi

Kommunfullmäktige 2021-03-29 beslut § 107 Utgångspunkter för hanteringen av
covid-19

Servicenämnden 2021-03-30 beslut § 26 Måltidsdryck

Justerandes sign.

^^
Utdragsbestyrkande
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UBN § 55 Dnr UBN. 2021.5

Information och övriga frågor

Beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning

Information från de nämndledamöter som deltog på den digitala skolriksdagen.

Justerandes sign. Utdragsbestyri<ande


