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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

Plats och tid

Sammanträde via ljud och bild i Teams. Ordförande och
vice ordf. i Nödinge kommunhus., kl. 09.00 - 14.20,
ajournering kl: 10.30-10.40 samt kl: 12.00-13.00

Beslutande

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

Beslutande via bild
och ljudöverföring i
Teams

Jenny Sandqvist (MP) §§ 32-42
Ingrid Inhammar (S)
Toni Andersson (S)
Tage Lindström (KD) ersätter Jonas Molin (-)
Elinor Gandee (V)
Lina Bodestad (C)
Lena Camp (SD) §§ 32-39
Alexis Tranmarker (SD) ersätter Lena Camp (SD) §§40-43
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)
Lena Zachrisson (FiA)
Anders Börjesson (V)
Alexis Tranmarker (SD) §§ 32-39
Sven Nicolaisen (AD)

Övriga närvarande

Se sida 2

Utses att justera

Johnny Sundling

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2021-04-08

Paragrafer

§§ 32 - 43

Underskrifter

Sekreterare
Eva Ljungmark
Ordförande
Erik Liljeberg
Justerande
Johnny Sundling
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

Övriga närvarande

Åsa Ericson, sektorchef
Eva Ljungmark, nämndsekreterare
Ulrika Ankel, lokalplanerare §§ 34-35
Lina Nelin, utvecklingsledare § 36
Helene Petersson, verksamhetschef grundskola 7-9,
gymnasium, särskola och vuxenutbildning §§ 37-38, 41
Gustav Leandersson, barn- och elevhälsochef § 37
Ulla-Stina Millton, verksamhetschef grundskola F-6 § 38
Tony Jönsson, verksamhetschef sektor service § 34
Ann Petersson, personalrepresentant Kommunal
Fredrik Blomquist, personalrepresentant Lärarförbundet

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

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-31

Tillkännages från och med

2021-04-09

Tillkännages till och med

2021-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhus Nödinge

Intygar

Eva Ljungmark

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

Innehåll

UBN § 32 Fastställande av föredragningslista

4

UBN § 33 Månadsuppföljning per februari 2021

5

UBN § 34 Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021-2030

6

UBN § 35 Samråd ny översiktsplan Ale kommun 2021

7

UBN § 36 Plan för tillsyn 2021 av förskolor och pedagogisk
omsorg med enskild huvudman i Ale kommun

8

UBN § 37 Patientsäkerhetsberättelse 2020

9 - 10

UBN § 38 Uppföljning och analys av anmälan om kränkande
behandling enligt skollagen 2020

11

UBN § 39 Systematiskt arbetsmiljö-arbete, uppföljning av
olycksfall och tillbud 2020

12

UBN § 40 Aktuellt från sektorn

13

UBN § 41 Redovisning av delegeringsbeslut

14 - 15

UBN § 42 Delgivningar

16

UBN § 43 Information och övriga frågor

17

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

UBN § 32

Dnr UBN.2021.1

Fastställande av föredragningslista
Beslut
Utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.
Sammanfattning
Föredragningslistan till sammanträdet har skickats ut till utbildningsnämnden med
kallelsen till sammanträdet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

UBN § 33

Dnr UBN.2021.8

Månadsuppföljning per februari 2021
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Sektorchef Åsa Ericson redovisar om den ekonomiska uppföljningen per februari
2021. Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget
och en prognos som visar en budget i balans på sektornivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-03-12 Månadsuppföljning per februari 2021

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

UBN § 34

Dnr UBN.2021.124

Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021-2030
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Sektor service upprättar varje år en lokalförsörjningsplan vilken redogör för
kommunens lokalbehov och anger riktningen för investeringar i verksamhetslokaler
under en tioårsperiod. Fastighetschef, sektor service, informerar om status för
projekt i gällande och tidigare antagen lokalförsörjningsplan samt beslutade i
investeringsplan. I dagsläget pågår utredningar och förstudier för olika projekt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-04 Uppföljning lokalförsörjningsplan 2021-2030.
Lokalförsörjningsplan 2021-2030 Beslut § 43 Kommunfullmäktige 2020-03-02
Lokalförsörjningsplan 2022-2031 Beslut § 26 Kommunfullmäktige 2021-01-25
Redovisning status LFP 2021-2030 mars 2021. Uppdaterad 210331

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

UBN § 35

Dnr UBN.2021.126

Samråd ny översiktsplan Ale kommun 2021
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta Yttrande för Översiktsplan Ale kommun,
samrådshandling januari 2021 som sitt eget och översänder det till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på Översiktsplan Ale
kommun, samrådshandling januari 2021, KS.2020.423. Översiktsplanen är
kommunens strategi och den politiska viljan för kommunens utveckling i ett
långsiktigt perspektiv.
Sektorn vill påpeka att det behövs ett förtydligande för hur lokaler och utemiljö ska
kunna säkerställas vid förtätning i orterna.
Sektorn anser också att barnperspektivet behöver ytterligare utvecklas avseende
lokaliseringens påverkan på uppväxtvillkoren.
Sektorn gör sammantaget bedömningen att behoven för utbildningsnämndens
verksamhetsområde är tillvaratagna och att nämnden kan fullfölja målet om God
utbildning för alla.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-16 Översiktsplan Ale kommun, samrådshandling januari
2021
Yttrande för Översiktsplan Ale kommun, samrådshandling januari 2021
Översiktsplan Ale kommun, samrådshandling januari 2021
Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

8(17)

PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

UBN § 36

Dnr UBN.2021.26

Plan för tillsyn 2021 av förskolor och pedagogisk omsorg
med enskild huvudman i Ale kommun
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar anta Plan för tillsyn 2021 av förskolor och pedagogisk
omsorg med enskild huvudman i Ale kommun.
Sammanfattning
Ale kommun ska enligt skollagen (2010:800) utöva tillsyn över förskolor, fritidshem
och pedagogisk omsorg med enskild huvudman i Ale kommun. Tillsyn kan vara
både regelbunden och göras oplanerat. Den regelbundna tillsynen som specificeras i
tidplanen är en planerad och återkommande tillsyn av verksamheterna. Genom en
tillsynsplan blir det tydligt för Ale kommuns invånare när och att tillsyn sker. Vidare
sker en rapportering till nämnden efter varje utförd tillsyn. Under hösten 2021 börjar
tillsynen av de första verksamheterna enligt framtagen tidplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-16
Plan för tillsyn 2021 av förskolor och pedagogisk omsorg med enskild huvudman i
Ale kommun
Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola för enskild huvudman,
antagna 2020-06-03 Utbildningsnämnden § 74
Beslutet skickas till
För vidare hantering:

Sektor utbildning administrativa enheten
För kännedom:

Enskilda huvudmän för förskolor och pedagogisk omsorg i Ale kommun

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

UBN § 37

Dnr UBN.2021.117

Patientsäkerhetsberättelse 2020
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Elevhälsans medicinska (EMI) och psykologiska insats (EPI) är en del av
skolväsendet samtidigt som den är en del av hälso- och sjukvården och omfattas
därför av hälso- och sjukvårdens lagar. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och
hälsofrämjande och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
Skolsköterskorna och skolpsykologerna träffas i regelbundet i olika forum för att
stärka och säkra upp verksamheten. Verksamheten för EMI följer Göteborgs
metodbok och verksamheten bedrivs i enlighet med vetenskaplighet och beprövad
erfarenhet. Skolsköterskorna använder årshjul för att följa upp sin verksamhet
genom egenkontroll. Hälsosamtalen och hälsobesöken inom EMI är frivilliga men
de allra flesta tackar ja till erbjudandet.
Inom EMI har få avvikelser har inkommit under året. Ingen av inkomna avvikelse
har lett till någon Lex Maria-anmälan. Inom EPI har ingen avvikelse inkommit,
vilket indikerar behov av ytterligare utvecklingsarbete inom detta område.
Det konstateras att EPIs insatser under året inte varit tillräckliga för att genomföra
både främjande och förebyggande insatser och de utredningar inför mottagande i
grundsärskola som åligger verksamheten att genomföra. Av denna anledning har
externa psykologtjänster behövt köpas in för att möta utredningsbehovet och
väntetiden för att genomföra psykologutredning inför mottagande har varit längre än
vad som är önskvärt.
Året har präglats av pandemin men skolsköterskorna har trots detta deltagit i olika
kompetenshöjande aktiviteter för att stärka elevhälsans medicinska insats.
Implementeringen av vaccination av HPV för både pojkar och flickor årskurs 5 har
fungerat väl och vaccinationsschemat ligger väl i fas. Patientarbetet har fortsatt men
en del av utvecklingsarbetet har fått stå tillbaka under året. Detta har lett till att alla
kvalitetsmål inte har uppnåtts, utan får kvarstå till kommande år.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

Under 2021 kommer arbetet fortsätta med att säkerställa en god och säker vård. EMI
och EPI kommer att ha gemensamma mål kommande år, att tillsammans utveckla
och säkra rutiner kring avvikelsehantering och dokumentation. Från och med januari
2021 har det utökats med 0,25 skolsköterska och under våren 2021 kommer det
tillsättas en deltidstjänst för det psykologiska ledningsuppdraget (PLA) för att stärka
det systematiska patientsäkerhetsarbetet på psykologsidan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-04
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska och psykologiska insats 2020

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

UBN § 38

Dnr UBN.2021.10

Uppföljning och analys av anmälan om kränkande
behandling enligt skollagen 2020
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
Skollagens sjätte kapitel beskriver skolans skyldighet att motverka kränkande
behandling av barn och elever (2010:800). Bestämmelser om förbud mot
diskriminering i samband med verksamhet enligt skollagen finns i
diskrimineringslagen (2008:567). Huvudmannen ska se till att det inom ramen för
varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande
behandling av barn och elever.
Under 2020 gjordes 573 anmälningar kring misstanken om kränkande behandling,
det är färre än föregående då 685 anmälningar upprättades, vilket då var en ovanligt
hög siffra. Det finns ingen nationell statistik att jämföra med och det är därför svårt
att veta Ales nivå i förhållande till andra kommuner.
De allra flesta anmälningar görs inom verksamheten grundskola/fritidshem, i
förhållande till elevantalet är det något fler anmälningar i årskurs 7-9 än i F-6. Det
finns fortfarande relativt stor skillnad gällande antal kränknings-anmälningar mellan
enheterna. Det finns en risk att enheter inte rapporterat alla händelser och det pågår
arbete med att säkerställa detta framöver bland annat genom samarbete med
elevhälsan. Det finns också skillnader mellan hur skolorna jobbar med
kränkningsrapportering utifrån sitt systematiska kvalitetsarbete. Den centrala
elevhälsan har under höstterminen 2020 kartlagt hur arbetet och planerna mot
diskriminering och kränkande behandling ser ut på respektive skola. Syftet med
kartläggningen är att med hjälp av elevhälsan förbättra det systematiska arbetet och
öka likvärdigheten mellan skolorna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-17 Uppföljning och analys av anmälan om kränkande
behandling enligt skollagen 2020

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

UBN § 39

Dnr UBN.2021.60

Systematiskt arbetsmiljö-arbete, uppföljning av olycksfall
och tillbud 2020
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.
Sammanfattning
För att skapa långsiktigt hållbara arbetsplatser är det viktigt att i det dagliga arbetet,
tidigt fånga upp signaler på ohälsa och att hantera händelser på arbetsplatsen, som
kunnat leda till/ har lett till, skador och ohälsa, så att man kan förebygga att det
händer igen.
På utbildningsnämndens sammanträde i januari presenterades övergripande statistik
för olycksfall och tillbud år 2020 avseende personal. (UBN 2020.593). I detta
tjänsteutlåtande finns en fördjupad uppföljning och åtgärder.
För att fördjupa innehållet i statistiken och tillsammans synliggöra det systematiska
arbetet med olycksfall och tillbud genomfördes i sektor utbildning en dialog med
alla rektorer. Det framgår tydligt i dialogerna att enheterna i hög grad ser likartade
mönster och gemensamma utmaningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-17 Systematiskt arbetsmiljöarbete, uppföljning av
olycksfall, skador och tillbud 2020

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

UBN § 40

Dnr UBN.2021.5

Aktuellt från sektorn
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Sektorchef Åsa Ericson informerar om aktuellt läge
- hög smittspridning avseende covid-19 inom Ale kommun
- verksamheterna arbetar kontinuerligt med anpassningar
- läget är fortsatt mycket ansträngt och utgör en tung belastning
- 7-9 skolorna arbetar med växelvis distansundervisning varvat med
"förglesning" i närundervisningen vilket ofta kräver dubbel bemanning och
mer tid för planering
- det är lokala restriktioner som gäller och enligt Smittskydd Västra Götaland
inte några lättnader i vår region för exempelvis gymnasieskolan
Verksamhetschef Helen Petersson informerar om rapporten Öppna jämförelser –
Gymnasieskola 2021 som nyligen publicerats av Sveriges kommuner och
regioner, SKR.
Sektorchef Åsa Ericson informera om Skolmiljarden, som är en tillfällig
förstärkning av statligt stöd till skolan under 2021. Syftet med den ekonomiska
förstärkningen är att den ska användas inom skolväsendet för att säkerställa att
barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots coronapandemin.
Hemkommunerna beslutar om fördelningen och arbete med hur förstärkningen
kan realiseras pågår. Beräknat bidrag för Ale kommun är cirka 3 500 000 kronor.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

UBN § 41

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.2020.193 Beslut om yttrande till Skolinspektionen
UBN.2021.13 Beslut 2021-03-05 om yttrande till Barn- och elevombudet
UBN.2021.13 Beslut 2021-03-24 om yttrande till Barn- och elevombudet
UBN.2021.154 Ordförandebeslut 2021-03-15 avseende Kardan på Garnvindeskolan
15-17- mars
UBN.2021.154 Ordförandebeslut 2021-03-17 avseende Kardan på Garnvindeskolan
18-19 mars
Delegationsbeslut av sektorchef

UBN.2021.147 Bidrag 2021 till enskild förskola Naturförskolan Solen
Föräldrakooperativ
UBN.2021.149 Bidrag 2021 till enskild förskola Happy Kids Kållered AB
Delegationsbeslut av verksamhetschef förskola

UBN.2021.122 Beslut om ansökan att behålla plats i förskolan vid flytt från
kommunen
Delegationsbeslut av verksamhetschef elevhälsa

UBN.2021.151 Avtal med Caremore Vård och Behandling AB
Delegationsbeslut av specialpedagog

UBN.2020.403 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan
UBN.2020.461 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan
UBN.2021.139 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan
UBN.2021.141 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan
UBN.2021.173 Beslut avseende annan vistelsetid i förskolan

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

Delegationsbeslut av verksamhetschef utbildning

UBN.2021.159 Beslut om skolplacering för läsåret 2021/2022
UBN.2021.160 Beslut om skolplacering för läsåret 2021/2022
UBN.2021.161 Beslut om skolplacering för läsåret 2021/2022
UBN.2021.162 Beslut om skolplacering för läsåret 2021/2022
UBN.2021.163 Beslut om skolplacering för läsåret 2021/2022
UBN.2021.164 Beslut om skolplacering för läsåret 2021/2022
UBN.2021.165 Beslut om skolplacering för läsåret 2021/2022
UBN.2021.166 Beslut om skolplacering för läsåret 2021/2022
UBN.2021.174 Beslut om skolplacering för läsåret 2021/2022
UBN.2021.175 Beslut om skolplacering för läsåret 2021/2022
UBN.2021.176 Beslut om skolplacering för läsåret 2021/2022
UBN.2021.177 Beslut om skolplacering för läsåret 2021/2022
UBN.2021.178 Beslut om skolplacering för läsåret 2021/2022
UBN.2021.179 Beslut om skolplacering för läsåret 2021/2022
UBN.2021.183 Beslut om skolplacering för läsåret 2021/2022
UBN.2021.184 Beslut om skolplacering för läsåret 2021/2022
Delegationsbeslut av elevhälsochef

UBN.2021.128 Beslut om tilläggsbelopp för elev på Ahlafors fria skola
UBN.2021.129 Beslut om tilläggsbelopp för elev på Ahlafors fria skola
UBN.2021.167 Beslut om tilläggsbelopp för elev på Ahlafors fria skola
Delegationsbeslut av skolskjutshandläggare

UBN.2021.138 Beslut om avslag på skolskjutsansökan
Delegationsbeslut av rektor enligt Utbildningsnämnden beslut § 9 2021-01-27

UBN.2021.171 Beslut om fjärr- och distansundervisning Kronaskolan klass KR15E
under vecka 11
UBN.2021.168 Beslut om fjärr- och distansundervisning 19-26 mars för elever i 6C
på Kyrkbyskolan
UBN.2021.189 Beslut om fjärr- och distansundervisning för
årskurs 7-9 Bohusskolan 15 mars-16april 2021
UBN.2021.197 Beslut om fjärr- och distansundervisning för
årskurs 7-9 Aroseniusskolan 15 mars-16april 2021

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

UBN § 42

Dnr UBN.2021.4

Delgivningar
Beslut
Utbildningsnämnden noterar anmälda delgivningar.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige 2021-03-01 beslut § 58 Namnbyte för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden
Kommunfullmäktige 2021-03-01 beslut § 57 Ändring av allmän stadga för styrelser
och nämnder i Ale kommun
Kommunstyrelsen 2021-03-16 beslut § 66 Riktlinjer systematiskt arbetsmiljöarbete
Kommunstyrelsen 2020-02-16 beslut §33 Tillsynsplan för arkiv 2021
Kommunstyrelsen 2021-01-21 beslut § 37 Riktlinje för chefer i Ale kommun

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-03-31

UBN § 43

Dnr UBN.2021.5

Information och övriga frågor
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Sektorchef Åsa Ericson
- besvarar en fråga om kostnader för reparationer av skoldatorer
med tillhörande IT-utrustning. En sammanställning över 2020
uppgår till 620 000 kronor.
- ger en övergripande information för Ale kommuns budget 2022
utifrån central presentation Budget 2022-2025 från budgetdagen
den 10 mars 2021.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

