
PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Plats och tid Nödinge kommunhus via bild- och ljudöverföring, lokal
Utgård, kl. 09.00 - 14.55. Ajourneringar kl: 10.05-10.20
och 12.00-13.00.

Beslutande

Beslutande via bild
och ljudöverföring i
Teams

Erik Liljeberg (M), ordförande
Johnny Sundling (S)
Jenny Sandqvist (MP)
Ingrid Inhammar (S)
Toni Andersson (S)
Tage Lindström (KD) ersätter Jonas Molin (-) §§ 73-76
Lena Zachrisson (FiA) ersätter Jonas Molin (-) §§ 77-89
Anders Börjesson (V) ersätter Elinor Gandee (V) §§ 73-80
Elinor Gandee (V) §§ 81-89
Lina Bodestad (C)
Lena Camp (SD)
Alexis Tranmarker (SD) ersätter Robert Roos (SD)
Eva Lans Samuelsson (L)

Närvarande ersättare
via bild och
ljudöverföring
i Teams

Carina Ackerfors (S)
Aree Said Gaff (S)
Johan Bankel (M)
Magnus Wennergren (M)
Oliver Andersson (M)
Lena Zachrisson (FiA) §§ 73-76
Anders Börjesson (V) §§ 81-89
Sven Nicolaisen (-)

Övriga närvarande Se sida 2

Utses att justera Johnny Sundling

Justeringens plats
och tid

Kommunhus Nödinge, Ale Torg 7, 2021-09-14

Paragrafer §§ 73 - 89

Underskrifter

Sekreterare

Eva Ljungmark
Ordförande

Erik Liljeberg
Justerande

Johnny Sundling
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Övriga närvarande Åsa Ericson, sektorchef
Eva Ljungmark, nämndsekreterare
Ann Petersson, Kommunal
Camilla Fri, Lärarförbundet
Jenny Johansson, Lärarnas riksförbund §§73-85
Atbin Vali Ababaf, controller § 74
Susanna Nevala, controller § 74
Ulrika Ankel, lokalplanerare § 75
Lina Nelin, utvecklingsledare § 75
Marika Tollesson, verksamhetschef förskola § 76
Jenny Lind, verksamhetsutvecklare §§ 77-79, 80 och 83
Jenny Björkman, administrativ chef §§ 78-79
Helene Petersson, verksamhetschef grundskola 7-9, gymnasium,
särskola och vuxenutbildning §§ 79-81 och 83
Ulla-Stina Millton, verksamhetschef grundskola F-6 §§ 81-83
Martin Adeteg, rektor särskola 1-9 och gymnasiesärskola § 81
Monika Blom, rektor Garnvindeskolan § 81
Marita Frisch, rektor förskolan Lövängen § 81

TILLKÄNNAGIVANDE

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

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2021-09-08

Tillkännages från och med

Tillkännages till och med

2021-09-15

2021-10-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhus Nödinge

Intygar Eva Ljungmark
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Innehåll

UBN § 73 Fastställande av föredragningslista 5

UBN § 74 Månadsuppföljning per juni 2021 6

UBN § 75 Överlämning av lokaler 7

UBN § 76 Förutsättningar och möjligheter att bedriva
utepedagogisk verksamhet i Ale kommuns förskola

8

UBN § 77 Avgift för prövning av betyg 9

UBN § 78 Fjärrundervisning för elever i grundskolan,
grundsärskolan och gymnasieskolan

10

UBN § 79 Internkontroll 2021 Uppföljning av checklista
utifrån skollagen

11 - 12

UBN § 80 Utredning kring eventuell samordning av Ale
gymnasium och Komvux

13

UBN § 81 Presentation av nya rektorer 14

UBN § 82 Kartläggning fritidshem 15 - 16

UBN § 83 Pedagogiskt bokslut läsåret 2020/2021 17

UBN § 84 Inskrivningstal förskola och fritidshem 18

UBN § 85 Tillitsbaserad styrning Tillitsdialoger hösten 2021 19
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 86 Aktuellt från sektorn 20

UBN § 87 Redovisning av delegeringsbeslut 2021 21 - 22

UBN § 88 Delgivningar 2021 23

UBN § 89 Information och övriga frågor 24
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 73 Dnr UBN.2021.1

Fastställande av föredragningslista

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer föredragningslistan.

Sammanfattning

Föredragningslistan till sammanträdet har skickats ut till utbildningsnämnden med
kallelsen till sammanträdet.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 74 Dnr UBN.2021.8

Månadsuppföljning per juni 2021

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en

prognos som visar ett överskott mot budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-20
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 75 Dnr UBN.2021.443

Överlämning av lokaler

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att Rödklövergatans förskola lokaler överlämnas till
servicenämnden 2022-04-10.

Sammanfattning

I Nödinge byggs Lövängens förskola i syfte att utbildningsnämnden ska vara väl
förberedd för att kunna placera barn inom verksamhet förskola i takt med att antalet
barn ökar samt att kunna lämna äldre lokaler och tillfälligt inhyrda lokaler.

Förvaltningen har utrett vilka lokaler som bör lämnas när Lövängens förskola, med

180 förskoleplatser, lämnas över till verksamhet förskola. Avtalet för tillfälliga

lokaler, Nygårdens förskola, har sagts upp och kommer att överlämnas till

servicenämnden.

Förvaltningen föreslår att Rödklövergatans förskola överlämnas till servicenämnden

2022-04-10.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-31

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Servicenämnden
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 76 Dnr UBN.2021.123

Förutsättningar och möjligheter att bedriva
utepedagogisk verksamhet i Ale kommuns förskola

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen och ger förvaltningen i
uppdrag att ta fram förslag på hur del av Lövängens förskola kan göras sökbar för
barn från alla delar av kommunen i syfte att kunna erbjuda ett sökbart
utepedagogiskt alternativ som når fler barn och vårdnadshavare.

Sammanfattning

Utifrån initiativärende (S) har förutsättningar och möjlighet att bedriva naturnära
utepedagogisk verksamhet undersökts av sektorn. Undersökningen har avgränsats att
gälla förskolan 1-5år. Omvärldsbevakning har utförts där olika alternativ har
beaktats.

I förskolan finns idag enheter som arbetar med att utveckla utepedagogik på sina
förskolegårdar och i närmiljön. Arbete med eldrivna lådcyklar är i uppstart och
kombineras med att vistas ute och använda natur och närmiljö som bas.

Sektorn ser att det i nutid finns möjlighet och förutsättningar att arbeta vidare med
utomhuspedagogik vid uppstart av ny enhet på Lövängens förskola. Enheten är
placerad vid naturnära skogsområde och med en inriktning samt en tydlig
verksamhetsidé kan pedagoger med särskilt intresse för utepedagogik lockas att söka
sig till enheten. Inspiration kan hämtas från Friluftsfrämjandets koncept I Ur och
Skur samt från Skogen i skolan och användas i kombination med inspirerande
inomhusmiljöer. Möjlighet finns att göra del av enhet sökbar för ett mindre antal
barn från övriga delar av kommunen i syfte att skapa ett sökbart alternativ.

Att framåt fortsätta titta på möjligheter att skapa en Skolskog i Ale kommun för
flera enheter och verksamheter skulle kunna bli ett framtida utvecklingsområde.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-20

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Sektorchef Utbildning
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 77 Dnr UBN.2021.366

Avgift för prövning av betyg

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att

1. en avgift om 500 kronor tas ut vid anmälan till prövning av betyg i grundskola,
gymnasieskola samt vuxenutbildning. SFS 1991:1124

2. för den som slutfört sin utbildning i gymnasieskolan under 2020 eller 2021 och
har erhållit examensbevis eller studiebevis sänks avgiften till 150 kronor för ett
prövningstillfälle per kurs fram till 2021-12-31. SFS 2021:98

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutar om de avgifter och taxor som ska gälla för
kommunens verksamheter. I reglemente för utbildningsnämnden har
kommunfullmäktige delegerat rätten att fastställa, ändra och upphäva taxa för
prövning inom skolväsendet med de begränsningar som framgår av förordning
(1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendet.

Av förordningen framgår att en avgift på högst 500 kronor får tas ut av den som vill
göra en prövning i grundskolan, gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

Under hösten 2021 är avgiften, vid anmälan till ett prövningstillfälle per kurs, sänkt
till 150 kronor för elev som slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett
examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021.

En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de
kunskapskrav som finns i kursplaner eller ämnesplaner. Den som genomgår en
prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den specifika kurs som prövningen
avser.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-19

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Sektor utbildning

För kännedom

Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 78 Dnr UBN.2021.382

Fjärrundervisning för elever i grundskolan,
grundsärskolan och gymnasieskolan

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att använda fjärrundervisning för läsåret 2021/2022.

Sammanfattning

Från och med den 1 juli 2021 krävs ett beslut av huvudman om
fjärrundervisning ska kunna användas i undervisning. Fjärrundervisning är
interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och
kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Det krävs inget tillstånd för att använda fjärrundervisning. Däremot är
huvudmannen skyldig att dokumentera ett beslut om att använda
fjärrundervisning och anmäla beslutet om att använda fjärrundervisning till
Skolinspektionen. Huvudmannen får besluta att använda fjärrundervisning för
högst ett läsår i taget.

I Ale kommun har fjärrundervisning använts med framgång gällande moderna
språk i årkurs 6, modersmålsundervisning samt studiehandledning i
modersmålet. Detta har skett för att undvika att blanda grupper med elever i
undervisning på grund av pandemin. Vissa skolenheter är för små för att det
skall vara organisatoriskt genomförbart att anställa en lärare till varje enhet.
Till hösten önskar dessa verksamheter ha fortsatt möjlighet att bedriva
fjärrundervisning i undantagsfall med högst 25 % av undervisningstiden om
detta bedöms lämpligt.

Förvaltningens bedömning är att fjärrundervisning skall kunna användas enligt
gällande regelverk under läsåret 2021/2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-20

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Verksamhetschefer utbildning
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 79 Dnr UBN.2021.9

Internkontroll 2021 Uppföljning av checklista utifrån
skollagen

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Inom utbildningsnämnden utgår verksamhetsområdena från det regelverk som varje
kommun ska efterfölja och har därtill upprättat en särskild checklista som avser att
kontrollera efterlevnad utifrån skollagen.

Kontrollpunkterna i checklistan värderas med färgerna:
- grönt som betyder uppfylls helt,
- gult som betyder uppfylls delvis och
- rött som betyder uppfylls inte alls.

I kapitlet ”Barns och elevers utveckling mot målen” är nästintill samtliga områden
gröna. Förbättringsarbete i form av kompetensutvecklingsinsatser har genomförts
sedan föregående år då flera av kontrollpunkterna var gula. Punkten ”Beslut som
avser anpassad studiegång finns för berörda elever” är emellertid fortfarande gul då
det finns beslut men de är av varierande kvalitet och utformning. Arbete pågår med
att säkerställa likvärdighet.

I kapitlet "Kvalitet och inflytande" är kontrollpunkterna avseende "Rutiner för
klagomål och Åtgärder för kränkande behandling" gula. Åtgärder mot kränkande
behandling var föregående år grön men uppfylls i år till viss del. Det finns planer
mot kränkande behandling på samtliga enheter men punkten är gul då rutiner kring
dokumentation samt det lokala utvecklingsarbetet på varje enhet behöver förbättras
inom förskolans område. Nytt systemstöd för anmälan och utredning av kränkande
behandling kommer att implementeras under hösten 2021. Ett ändamålsenligt
systemstöd kommer underlätta processen gällande anmälan och utredning samt för
processen för uppföljning. I samband med att det nya systemstödet implementeras
kommer informationsinsatser att genomföras för att säkerställa en enhetlig
kunskapsbaserad utredningsmetodik och handläggning.

Det nya systemstödet inkluderar även klagomålshantering vilket kan ses generera
ytterligare helhetsperspektiv och öka effektivitet i både utredningsprocesserna och
analys och uppföljning. Att systemstödet blir gemensamt för båda klagomåls- och
kränkningsprocesserna kan även bidra till en ökad nytta då syftet att bättre kunna
identifiera såväl framgångsfaktorer som verksamhetsspecifika
utvecklingsmöjligheter systematiseras.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Att systemstödet blir gemensamt för de båda processerna kan även bidra till en ökad
nytta då syftet att bättre kunna identifiera såväl framgångsfaktorer som
verksamhetsspecifika utvecklingsmöjligheter kan systematiseras. Den befintliga
rutinen för hantering av klagomål behöver således knytas ihop med det systematiska
kvalitetsarbetet, både på enhets- verksamhets- och sektorsnivå. Vidare följer sektorn
kommunens övergripande arbete med klagomålshantering och arbetet sker parallellt
med att utveckla sektorövergripande rutiner i enlighet med skollagens krav.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-20

Checklista utifrån skollagen, uppföljning 2021-09-08
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 80 Dnr UBN.2021.374

Utredning kring eventuell samordning av Ale gymnasium
och Komvux

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en
plan för genomförande av en samordnad utbildningsverksamhet för Ale gymnasium
och Komvux Ale.

Sammanfattning

Skolenheterna Ale gymnasium samt Komvux i Ale bedriver undervisning på grund-
och gymnasienivå för ungdomar och vuxna. Verksamheterna utgör relativt små
skolenheter och är lokaliserade på olika orter. Sektorn har genomfört en utredning
om eventuell samordning utifrån tre perspektiv: nuvarande arbete, framtida
utmaningar samt medborgare och brukares behov.

Utredningen visar att en samordning av Ale gymnasium och Komvux i Ale
möjliggör:

- att de två skolformerna får gemensam kompetens i utbildningsprocesserna

- ett utökat utbud av kurser, ämnen och utbildning för eleverna

- gemensamt administrativt stöd

- att utrustning och lokaler kan samutnyttjas

- att kommunalt aktivitetsansvar, KAA, och projekt InVux får en tydligare
förankring i verksamheten

- närhet mellan olika stödfunktioner i Ale kommuns utbildning och socialtjänst

Resultatet av utredningen visar att en samordning av Ale Gymnasium och Komvux i
Ale skulle kunna genomföras som ett utbildningscentrum som ger en mer effektiv
utbildningsorganisation och ge vinster för målgruppen. En verksamhet under samma
tak för ungdomar och vuxna förväntas bredda utbudet av utbildningar för
målgruppernas behov samt ge ett förbättrat stöd till unga vuxna som riskerar att
hamna i utanförskap.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-19

Rapport Utredning för eventuell samordning av verksamheterna Ale gymnasium och
Komvux i Ale

Beslutet skickas till
För vidare hantering

Verksamhetschef utbildning
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 81 Dnr UBN.2021.5

Presentation av nya rektorer

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Nyanställda rektorer deltog via Teams och presenterade sig; Marita Frisch, rektor
förskolan Lövängen, Monika Blom, rektor Garnvindeskolan och
Martin Adeteg, rektor särskola 1-9 och gymnasiesärskola.

Vidare presenterade sig Lärarförbundets personalrepresentant Camilla Fri och
Lärarnas Riksförbunds personalrepresentant Jenny Johansson.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 82 Dnr UBN.2021.298

Kartläggning fritidshem

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen med särskild prioritering av
följande insats/er inför Budget och verksamhetsplanen 2022.

Sammanfattning

I ”Verksamhetsplan och budget 2021” framgår att utbildningsnämnden ska ta del av
en fördjupad kartläggning av fritidshemmets förutsättningar och ta ställning till
fortsatta inriktningar.

Resultatet av sektorns kartläggning av fritidshemsverksamheten är också en del i
nämndens arbete gällande att skapa lika möjligheter till framgångsrikt lärande för
alla elever.

Kartläggningen innefattar områdena personal, lärmiljö, elever i behov av stöd samt
systematiskt kvalitetsarbete. Perspektiven likvärdighet och lika kvalitet har varit
utgångspunkterna för kartläggningen.

Sektorn har även i samband med kartläggningen tagit fram ett antal förslag till
åtgärder kopplat till resultatet av kartläggningen för nämnden att ta ställning till för
fortsatt riktning av utvecklingsarbetet.

Personal

Kartläggningen av området personal visar på att fritidsverksamheten har stora
utmaningar som kopplade till behörighet, fördelning av kompetens samt
personaltäthet. De legitimerade lärarna är inte jämnt fördelade på fritidshemmen.
Under läsåret har Sektor Utbildning genomfört en undersökning bland medarbetarna
på fritidshemmet för att få en bra nulägesbild gällande kompetens, erfarenhet,
studiebakgrund och önskan att studera vidare. Personaltätheten i Ale har försämrats
över tid och är 28 elever per heltidstjänst vilket är lägre än både riket och Västra
Götaland.

Lärmiljö

Resultatet av kartläggningen visar att eleverna på fritidshemmet generellt möter en
lärmiljö som är medverkande till den pedagogiska kvalitén samt hjälper till att leva
upp till läroplanens intentioner. På många enheter finns det emellertid utmaningar då
lokalerna inte alltid är dimensionerade eller tillräckligt anpassade utifrån
verksamhetens behov.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Elever i behov av stöd

Som med riket i stort visar kartläggningen att även Ale kommuns fritidshem har
problematik kopplat till arbetet med extra anpassningar och särskilda insatser. Extra
anpassningar och särskilda stödinsatser behöver utgöra en helhet för elevens
vistelsetid såväl i skolan som i fritidshemmet. Då stödbehoven kan skilja sig åt
beroende på verksamhet så krävs en bättre samverkan mellan skolan och
fritidshemmet för att tillskapa denna helhet.

Kvalitetsarbete

Det systematiska kvalitetsarbetet lyfts på nationell nivå som oerhört väsentligt för att
kunna utveckla utbildningen inom fritidshemmet och det är också det vanligaste
området som Skolinspektionen riktar kritik mot i sina inspektioner. I det
pedagogiska bokslutet för grundskolan 2019/2020 framgår det att målet är att
fritidshemmen ska bli en tydligare del av skolornas systematiska kvalitetsarbete och
där fritidshemmet blir en än viktigare faktor för elevernas måluppfyllelse. Likaså
ska rektors pedagogiska ledarskap vara en viktig del även för ledning av
fritidshemmet.

Förslag nya åtgärder och fortsatt inriktning

Förslag på åtgärder och inriktning återfinns i redovisning av kartläggningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-20

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Sektorchef utbildning
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 83 Dnr UBN.2021.398

Pedagogiskt bokslut läsåret 2020/2021

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Ulla-Stina Millton, verksamhetschef grundskola F-6 och Helene Petersson,
verksamhetschef grundskola 7-9 informerar nämnden om pedagogiskt bokslut för
läsåret 2020/2021 avseende grundskola, förskoleklass och fritidshem.

Det pedagogiska bokslutet är läsårets rapport av det systematiska kvalitetsarbetet på
enheten och i verksamheten. Det pedagogiska boksluteten sammanställs för varje
verksamhet och presenteras för utbildningsnämnden. Boksluten i sin helhet bifogas.

De pedagogiska boksluten är uppdelade i följande verksamheter:

· Förskola

· Grundskola, förskoleklass och fritidshem

· Grundsärskola

· Gymnasium

· Kommunal vuxenutbildning

Samtliga bokslut utgår från rubrikerna i läroplanerna. Denna text berör de
pedagogiska boksluten rörande grundskola, förskoleklass och fritidshem.

Efter sektorns analyser och dialoger med respektive skolenhet identifierades
sex utvecklingsområden föregående läsår. Dessa är sex områden som är stora och de
kommer ligga som grund för det fortsätta arbetet över flera läsår. 

Dessa områden är:

· Tillitsbaserad styrning och värdeskapande uppföljning
· Likvärdig bedömning och förhöjd bedömningskompetens 
· Förbättrad kompensatorisk förmåga
· Språkutvecklande arbetssätt
· Förbättrade strukturer för ökat lärande
· Främjande arbete med studiemotivation

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-31

Pedagogiskt bokslut 2020/2021 grundskola, förskoleklass och fritidshem
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 84 Dnr UBN.2021.261

Inskrivningstal förskola och fritidshem

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Lika tillgång innefattar i sin grund rätten till skolgång genom exempelvis geografisk
närhet, där tillgången till utbildning i grundskolan i Sverige och i Ale är god och väl
kontrollerad. Tillgång till utbildning i förskola och fritidshem innebär att andelen
inskrivna barn ska följas. Forskning på området ska ligga till grund för eventuella
insatser kopplade till detta. Alla barn och elever ska få plats i Ales utbildning och i
lokaler och lärmiljö som är lika gynnsamma för resultaten. För äldre elever gäller att
alla ska få sin rätt till en utbildning som leder vidare till ett gott liv för den enskilde
och en hållbar samhällsutveckling där utbildningsnivån är hög.

Under 2020 presenterades två utredningar som berör förskolan, fritidshemmet och
pedagogisk omsorg. Förslagen i de två utredningarna kan, om de blir omsatta i lag,
få stora konsekvenser för verksamheterna och kraven gentemot huvudmännen kan
komma att skärpas. Ännu har inga av förslagen omsatts i lag och därför har ännu
inga konkreta åtgärder kopplade till detta planerats. Förvaltningen fortsätter följa det
politiska arbetet med utredningarnas förslag.

Nämndens arbete 2021
I det årliga systematiska kvalitetsarbetet ta del av inskrivningstalen för förskola och
fritidshem per ort, barnens vistelsetid ska tas med i analysen.
(Ur utbildningsnämndens nämndplan 2021)

Andel inskrivna barn i förskolan i Ale är ungefär samma som nivå som i riket och
jämförbara kommuner. På fritidshemmen är en större andel inskrivna i Ale än i riket.

De allra flesta barnen tar del av förskoleverksamhet innan de börjar den
obligatoriska förskoleklassen. För att nå alla barn behövs mer riktad kontakt till de
som avstår från den kostnadsfria allmänna förskolan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-17

Presentation Inskrivningstal förskola och fritidshem, maj 2021
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 85 Dnr UBN.2021.417

Tillitsbaserad styrning Tillitsdialoger hösten 2021

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Temat för tillitsdialoger under hösten 2021 är Lika möjligheter till framgångsrikt
lärande. Det är ett område som står i fokus för nämndens arbete.

Ur nämndens verksamhetsplan med budget 2021 (sidan 9)

Nämndens arbete 2021

• Genomföra tillitsdialoger med alla enheter på temat Lika möjligheter till
framgångsrikt lärande i syfte att medvetandegöra och ta gemensamt ansvar i
styrkedjan

Tillitsdialoger genomföras via Teams i samtalsgrupper om cirka tio personer med en
samtalsledare som är politiker eller representant för sektorledningen. I samband med
de digitala tillitsdialogerna ser deltagarna en film.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-08-19

Länkar/webbadresser till filmer:

Ale kommun - Tillitsdialog skola HT21; https://youtu.be/4ouleRjAx1g

Ale kommun - Tillitsdialog förskola HT21; https://www.youtube.com/watch?v=ufLTzSI-
ajg
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 86 Dnr UBN.2021.5

Aktuellt från sektorn

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Sektorchef Åsa Ericson informerar om:

· Anpassningsarbetet enligt restriktioner med anledning av covid-19

· Skolstarten och återgången till närundervisning för alla elever

· Uppdraget att lämna ut gurgeltest till elever i samband med smittspårning

· Rekryteringar

· Arbetet med budget 2022
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 87 Dnr UBN.2021.3

Redovisning av delegeringsbeslut 2021

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.2021.410 Yttrande Ale kommuns förslag till ny översiktsplan,
utställningshandling juni 2021

Delegationsbeslut av sektorchef

UBN.2021.255 Hyresavtal Yrkesskola Nol
UBN.2021.258 Bidrag 2021 till enskild grundskola Kannebäcks friskoleförening
Drakebergsskolan
UBN.2021.358 Beslut om läsårstider 2022/2023 för grundskola och grundsärskola
UBN.2021.376 Bidrag 2021 till enskild förskola Förskolan Rymden AB
UBN.2021.409 Samråd detaljplan för bostäder inom Nödinge-Stommen 7:1 med
flera
UBN.2021.418 Beslut om läsårstider 2022/2023 för gymnasieskolan
Beslutsattestant Martin Adeteg, rektor Särskolan, 2021-08-01 – tv.
Beslutsattestant Monika Blom, rektor Garnvindeskolan F-3, 2021-08-01 – tv.

Delegationsbeslut av verksamhetschef förskola

UBN.2021.246 Beslut om plats i förskolan vid utflytt till annan kommun
UBN.2021.262 Beslut om plats i förskolan vid utflytt till annan kommun
UBN.2021.364 Beslut om plats i förskolan vid utflytt till annan kommun
UBN.2021.414 Beslut om tilläggsbelopp till förskolan Naturmontessori Väst AB
UBN.2021.428 Beslut om barnomsorg kväll och natt

Delegationsbeslut av specialpedagog

UBN.2020.342 Beslut om annan vistelsetid i förskolan
UBN.2020.375 Beslut om annan vistelsetid i förskolan
UBN.2020.414 Beslut om annan vistelsetid i förskolan
UBN.2021.18 Beslut om annan vistelsetid i förskolan

UBN.2021.308 Beslut om förlängning av plats på förskolan Stegen, Bräcke
UBN.2021.309 Beslut om förlängning av plats på förskolan Stegen, Bräcke
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN.2021.408 Beslut om annan vistelsetid i förskolan
UBN.2021.440 Beslut om annan vistelsetid i förskolan
UBN.2021.442 Beslut om annan vistelsetid i förskolan

Delegationsbeslut av verksamhetschef utbildning

UBN.2021.362 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.373 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.375 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.383 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.400 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.421 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.429 Beslut om barnomsorg kväll och natt
UBN.2021.431 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.432 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.433 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.434 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.435 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.436 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.437 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.438 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.439 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.447 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022
UBN.2021.448 Beslut om skolplacering för läsåret 2021-2022

Delegationsbeslut av barn- och elevhälsochef

UBN.2021.387 Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan
UBN.2021.388 Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan
UBN.2021.389 Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan
UBN.2021.390 Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan
UBN.2021.391 Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan
UBN.2021.392 Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan
UBN.2021.393 Beslut om mottagande i gymnasiesärskolan
UBN.2021.453 Beslut om mottagande i grundsärskolan

Delegationsbeslut av skolskjutshandläggare

Beslut om avslag på skolskjutsansökan i följande ärenden UBN.2021.344,

UBN.2021.368 till och med UBN.2021.372, UBN.2021.378 till och med
UBN.2021.380, UBN.2021.396, UBN.2021.419, UBN.2021.454 till och med
UBN.2021.456, UBN.2021.458 till och med UBN.2021.468, UBN.2021.473 till
och med UBN.2021.475.
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 88 Dnr UBN.2021.4

Delgivningar 2021

Beslut

Utbildningsnämnden noterar anmälda delgivningar.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige 2021-06-21 protokoll §164 Budget och verksamhetsplan Ale
kommun 2022-2025

Kommunstyrelsen 2021-06-08 protokoll §133 Reviderade riktlinjer för intern
kontroll

Kommunstyrelsen 2021-06-08 protokoll § 137 Återrapportering av heltid som norm

Skolverket 2021-06-16 Brev till huvudman och samordnare för nyanländas lärande
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PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 89 Dnr UBN.2021.5

Information och övriga frågor

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Ordförande Erik Liljeberg (M) informerar om att nämndes ledamöter och ersättare
kommer få information om möjligheten att närvara vid en tillitsdialog under hösten.
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