
PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-27

Plats och tid Medborgarhuset, Alafors, kl. 09.05-10.30

Beslutande 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)
Gunilla Ulander (FiA) ersätter Eva Lans Samuelsson (L)

Närvarande
ersättare

Gunnar Skaven (S)
Aree Said Gaff (S)
Johan Bankel (M)
Magnus Wennergren (M)
Anders Börjesson (V)
Alexis Tranmarker (SD)
Sven Nicolaisen (-)

Övriga närvarande Se sida 2

Utses att justera Johnny Sundling

Justeringens plats
och tid

Alafors kommunhus , Ledetvägen 6, 2022-04-27

Paragrafer §§ 38 - 39

Underskrifter

Sekreterare

Eva Ljungmark
Ordförande

Erik Liljeberg
Justerande

Johnny Sundling
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Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Övriga närvarande Åsa Ericson, sektorchef
Eva Ljungmark, nämndsekreterare
Ulrika Gustafsson, verksamhetschef grundskola F-6
Ulrika Ankel, lokalplanerare § 38
Maggan Melander, verksamhetsutvecklare § 39
Atbin Vali Ababaf, controller
Ann Petersson, Kommunal
Camilla Fri, Lärarförbundet
Jenny Johansson, Lärarnas riksförbund

TILLKÄNNAGIVANDE

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

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2022-04-27

Tillkännages från och med

Tillkännages till och med

2022-04-27

2022-05-18

Förvaringsplats för protokollet Kommunhus Nödinge

Intygar Eva Ljungmark
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Innehåll

UBN § 38 Remiss: Placering av ny F-6 skola i Nol - Alafors 4 - 5

UBN § 39 Delårsrapport 1 - 2022 6 - 7

3(7)



PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-04-27

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 38 Dnr UBN.2022.165

Remiss: Placering av ny F-6 skola i Nol - Alafors

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka fortsatt utredning av placering
av ny skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol om behovet av elevplatser begränsas till
500-600 elevplatser.

Utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka fortsatt utredning av placering
på befintlig skoltomt i Alafors om placering på befintlig skoltomt i Nol
inte är genomförbart.

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Sektor service har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att skyndsamt utreda
alternativ placering för en ny grundskola F-6 i området Nol-Alafors. Detta efter att
kommunfullmäktige den 28 februari 2022 beslutat att avbryta planering av en ny
grundskola F-6 på fastigheten Brandsbo 1:156 genom att upphäva
kommunfullmäktiges beslut KF § 217, 2020-12-14.

Utredningsuppdraget innefattar en uppdatering av genomförd utredning gjord 2020
”Rapport förutsättningar för en ny grundskola i Nol eller Alafors” samt att denna
kompletteras med utredning om alternativ placering på andra eventuella lämpliga
tomter i Nol och Alafors. De två alternativ som har föreslagit för vidare utredning är

· Ny skola byggs på befintlig skoltomt i Nol, vilken utökas genom förvärv av
intilliggande fastigheter. Utredningens Alternativ 1.

· Ny skola byggs på befintlig skoltomt i Alafors. Utredningens Alternativ 2.

Det beslut som fattas gällande skolområden kommer att få bärighet på
planeringsarbetet för ny grundskola Nol/Alafors. Placeringen av ny grundskola kan
också påverka bedömningen av lämpliga framtida skolområden.

Driftskostnaderna för ny skola för utbildningsnämnden är inte avhängigt placering
utan är likvärdig oavsett val av ort. Det som avgör driftskostnaden är snarare skolans
storlek baserat på antal elevplatser. Skillnaden i kostnader mellan alternativen är
kostnaderna fram till färdigställande av ny skola.

Alternativ 1, placering av ny skola F-6 på befintlig skoltomt i Nol stämmer överens
med förvaltningens förslag på nya skolområden för skolplacering. Det leder också
till skolor med rimlig elevkapacitet på samtliga orter i kommunen och ger
förutsättningar för elevunderlag i 2050 års perspektiv. Alternativet är också
intressant utifrån samverkan med andra verksamhetsutövare. Det blir en centralt
placerad grundskola med tillhörande fullstor idrottshall samtidigt som den också kan
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inhysa privat verksamhet och föreningsliv som med fördel har sin access i markplan
från torg och parkeringsplats.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-13 Remissvar Placering av ny F-6 skola i Nol/Alafors

Beslut om uppdaterad utredning angående placering av ny F-6 skola i Nol Alafors
inför remissutskick, SERN § 28, Dnr SERN.2021.66

Ny F-6 skola Nol/Alafors, Reviderad rapport 2022-03-28

Utbildningsnämndens ramprogram för förskolans och skolans lokaler och miljöer i

Ale kommun, UBN § 4 2020-01-22

Yrkande

Robert Roos (SD) yrkar på att utbildningsnämnden i sitt remissvar förordar att båda
alternativen, Nol respektive Alafors, utreds parallellt.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut och finner att
utbildningsnämnden beslutar detsamma.

Ordförande ställer proposition på RobertRoos (SD) yrkande och finner att
utbildningsnämnden avslår detsamma.

Reservation

Robert Roos (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsanteckning

Gunilla Ulander (FiA) lämnar följande protokollsanteckning:
Framtid i Ale (FiA) förordar alternativet Alafors, alternativ 2, att ny skola bebyggs
på befintlig skoltomt i Alafors

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Servicenämnden

För kännedom

Fastighetschef sektor service
Samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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UBN § 39 Dnr UBN.2022.7

Delårsrapport 1 - 2022

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna delårsbokslut 1, 2022

Utbildningsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

I delårsbokslut 1 för 2022 beskrivs resultaten för utbildningsnämndens verksamheter
januari- mars 2022.

Början av året 2022 var fortfarande starkt präglad av covid-19-pandemin och
frånvaron bland medarbetare var hög, vilket påverkat vårterminens start.
Elevfrånvaron har också varit anmärkningsvärd hög under första kvartalet. Kriget i
Ukraina kommer att påverka utbildningsverksamheterna och det pågår förberedelser
för att ta emot barn och elever från Ukraina. Hittills har några elever skrivits in i
verksamheten, men det är svårt att bedöma hur många det kommer att bli.

Resultat

Nya resultat inom utbildningsområdet samt nationella/regionala jämförelsetal har
under perioden inkommit. De avser enkätresultat för vårdnadshavare i förskolan,
lärarbehörighet i skolan, personaltäthet i skolan samt öppna jämförelser
gymnasieskola.

Resultaten visar att vårdnadshavarna i förskolan svarar mer positivt på enkäten än
föregående år, och resultatet är i nivå med Göteborgsregionen, dock är
svarsfrekvensen lägre än tidigare. Personaltätheten i förskola och fritidshem har
förbättrats, men nationella jämförelsetal är ännu ej tillgängliga. Lärarbehörigheten i
skolan är på ungefär samma nivå som föregående år, och samma nivå som riket,
medan lärartätheten i grundskolan fortfarande är väsentligt lägre än riket, men något
bättre än pendlingskommuner nära storstad.

Andelen Ale-elever som genomfört sin gymnasieutbildning med examen har ökat
jämfört med föregående år. Det är också fler än tidigare som blir behöriga till
högskola och universitet, dock är det fortfarande en lägre andel än i riket som helhet.

Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en
prognos som visar på ett underskott på helåret.

Analys

2022 bedöms vara ett utmanande år med effekter av pandemin som fortgår samt
pågående krig i Ukraina. Trots att flertalet aktiviteter hittills ser ut att gå enligt plan
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finns risk att utrymmet för utveckling och förbättringsarbete i hela organisationen är
mycket begränsat.

I syfte att lyckas bättre med en god utbildning för alla krävs utvecklingsinsatser på
många nivåer och en god ekonomistyrning med fortsatt förbättring av personaltäthet
samt tillräcklig tillgång till lokaler. För att förbättra måluppfyllelsen är arbetet med
det pedagogiska ledarskapet och professionellt lärande för alla de viktigaste
verktygen för kvalitetsutveckling på genomgripande nivå.

Arbetet med att få fler i sysselsättning har utvecklats i snabb takt och visar på goda
resultat. Området behöver fortsatt förstärkning och vidare utveckling för att
möjliggöra goda livschanser för fler Alebor.

Det är av stor vikt med en socialt hållbar och långsiktig strategi såväl
samhällsmässigt som ekonomiskt för lösningar av brist på platser samt planering av
nya förskolor och skolor.

En hållbar kompetensförsörjning kommer att bli avgörande för att förbättra
utbildningsresultaten framöver då branschen står inför stora utmaningar avseende
förskollärar- och lärarbrist.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-04-20 Delårsbokslut 1, 2022

Delårsbokslut 1, 2022 Utbildningsnämnden

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Controller för sektor utbildning
Sektorchef sektor utbildning

För kännedom

Kommunstyrelsen
Ekonomichef
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