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Sektor utbildning, kultur och fritid
Diarienummer: UBN.2017.44
Datum: 2017-03-23
Nämndsekreterare Iva Rodrigues Fernandes
E-post: Iva.RodriguesFernandes@ale.se
Utbildningsnämnden

Återinföra Madenskolan som skolenhet med start läsår 20172018
Ale kommun har sedan ett par år en kraftigt ökande inflyttning till kommunen. Framför allt ser vi
inflyttningen i nyproducerade områden i Älvängen vilket medför att tillströmningen av barn och
elever är stor. Sektor utbildning, kultur och fritid bedömer därför att det inte är möjligt att ta emot
alla elever inom skolområdet Älvängen från årskurs F-6 i Kronaskolan till höstterminen 2017.
Mot den bakgrunden gav utbildningsnämnden sektorn i uppdrag att beskriva olika alternativa
lösningar för elevernas skolplaceringar i Älvängen inför HT-2017. Detta för att säkerställa att alla
elever inom skolområdet Älvängen får en skolplats i Älvängen.
Sektorn utredde frågan ur ett verksamhetsperspektiv och sedan har frågan utretts ytterligare ur ett
fastighetsperspektiv. Den samlade alternativgranskningen som har gjorts av sektor utbildning,
kultur och fritid samt av fastighetsavdelningen biläggs till detta tjänsteutlåtande. Då det framgick
att förslaget om förskola på Madenskolan ej var genomförbart har också ett tredje möjligt
alternativ framkommit via nämndens presidium där samråd har skett med sektorn. Detta förslag
innebär att på kort sikt placera samtliga förskoleklasser (5 klasser) på Madenskolan och därmed ha
förskola samt årskurs 1-6 på Kronaskolan under läsår 2017-2018.
Sektor utbildning, kultur och fritid överlämnar till utbildningsnämnden att ta ställning till vilken del
av skolverksamheten som ska placeras i Madenskolan från och med höstterminen 2017. Följande
alternativ är möjliga att förflytta till Madenskolan för att möjliggöra en utökning av klasser i
Kronaskolan:
1. Årskurs 6 flyttas från Kronaskolan till Madenskolan för möjliggöra en utökning av årskurs
F-5 på Kronaskolan.
2. Årskurs 4-6 flyttas från Kronaskolan till Madenskolan för att möjliggöra en utökning av
årskurs F-3 på Kronaskolan.
3. Årskurs F (förskoleklass) börjar ej på Kronaskolan utan på Madenskolan för att möjliggöra
en utökning av årskurs 1-6 på Kronaskolan.
Samtliga föreslagna alternativ förutsätter driftsättning av Madenskolan från och med HT-17 och
därmed återinförs den som skolenhet.
Förvaltningens beslutsförslag till utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden beslutar att återinföra Madenskolan som skolenhet i Ale kommun.
Utbildningsnämnden beslutar enligt ett av följande alternativ för inriktningen på verksamheten i
Madenskolan läsåret 17/18:
1. Årskurs 6 flyttar från Kronaskolan till Madenskolan för att möjliggöra en utökning av
årskurs F-5 på Kronaskolan.
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2. Årskurs 4-6 flyttar från Kronaskolan till Madenskolan för att möjliggöra en utökning av
årskurs F-3 på Kronaskolan
3. Årskurs F (förskoleklass) börjar ej på Kronaskolan utan på Madenskolan för att möjliggöra
en utökning av årskurs 1-6 på Kronaskolan.
Utbildningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Eva Lejdbrandt
Sektorchef
Beslutsunderlag

·
·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-03-23
Fastighetsavdelningens alternativgranskning utökning av skolplatser i Älvängen 2017-02-03
Sektorns alternativgranskning 2016-10-17

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Sektor utbildning, kultur och fritids ledningsgrupp
Fastighetsavdelningen
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Bakgrund
Ale kommun har sedan ett par år en kraftigt ökande inflyttning till kommunen. Framför allt ser vi
inflyttningen i nyproducerade områden i Älvängen vilket medför att tillströmningen av barn och
elever är stor. Redan under läsåret 16/17 kunde Kronaskolan inte ta emot inflyttade elever i alla
årskurser. Sektor utbildning, kultur och fritid bedömer därför att det inte är möjligt att ta emot alla
elever från årskurs F-6 i Kronaskolan till höstterminen 2017 heller.
Mot den bakgrunden gav utbildningsnämnden sektorn i uppdrag att beskriva olika alternativa
lösningar för elevernas skolplaceringar i Älvängen inför HT-2017 för att säkerställa att alla elever
inom skolområdet Älvängen får en skolplats i Älvängen. Sektorn utredde frågan ur ett
verksamhetsperspektiv och sedan har frågan utretts ytterligare ur ett fastighetsperspektiv. Bifogat
finns den samlade alternativgranskning med för- och nackdelar beskrivna.
Då det framgick att förslaget om förskola på Madenskolan ej var genomförbart har också ett tredje
möjligt alternativ framkommit via nämndens presidium där samråd har skett med sektorn. Detta
förslag innebär att på kort sikt placera samtliga förskoleklasser (5 klasser) på Madenskolan och
därmed ha förskola samt årskurs 1-6 på Kronaskolan under läsår 2017-2018.
Samtliga föreslagna alternativ förutsätter driftsättning av Madenskolan från och med HT-2017 som
därmed återinförs som skolenhet.
Samråd/samverkan
Samråd har skett med sektor kommunstyrelsens fastighetsavdelningen och information har
lämnats till arbetstagarorganisationerna vid IMF 2017-03-07.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Sektorns bedömning är att samtliga lösningar medför kostnadshöjning dels i form av
avskrivningskostnader för renovering av lokalerna dels i form av tillkommande hyreskostnad och
servicekostnad för Madenskolan under läsåret. Alternativen med endast en årskurs medför också
en ökad personalkostnad.
Övriga i kommunen förekommande styrdokument som påverkar ärendet
Avsteg från lokalresursplanen behöver göras avseende Madenskolan, då skolan enligt befintlig plan
ska upprustas först 2018.
Ärendets kommunikationsbehov
Sektorn kommer att informera om utbildningsnämndens beslut till samtliga vårdnadshavare till de
elever som berörs av beslutet.
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