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Plats och tid

Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös och Tvets förskolor, 2017-05-29 kl 08:00-12:00
Em: Kommunhuset, s-rum Bråtön, 2017-05-29 kl 13:00-15:00

Beslutande

Kristina Svensson
Maria Sörkvist
Elsie-Marie Östling
Alexander Hutter
Veronica Almroth

Övriga deltagande

Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
Lars Jansson, utvecklingschef
Sandra Åström, ekonom
Carina Adolfsson, barnomsorgsadministratör, § 57
Pia Hansson, administratör för skolskjuts, § 59
Mats Överfjord, ej tjänstgörande ersättare, § 57-64

Utses att justera

Veronica Almroth

Justeringens
plats och tid

Förvaltningsområde Lärande, 2017-06-01, klockan 08:00

Sekreterare

……………………………………..
Marika Carlberg

Ordförande

……………………………………..
Kristina Svensson

Justerare

……………………………………..
Veronica Almroth

Paragraf 57-64

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2017-05-29

Datum för anslags
uppsättande

2017-06-02

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Marika Carlberg

2017-06-26
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KS/2015:131
§ 57
Situationen inom barnomsorgen
Utskottet för lärande beslutade 2014-05-12, § 43, att det regelbundet ska ges uppdaterad information om situationen inom barnomsorgen. I Orust kommun erbjuds
förskola i Ellös, Tvet, Varekil, Svanesund och Henån. Dessutom finns fristående
verksamhet i Svanvik (Varekil), Henån och Slussen.
Kommunen har skyldighet att erbjuda plats inom 4 månader. Aktuell kö är alltid en
ögonblicksbild, vilket gör att situationen kan förändras med kort varsel. Det görs en
månatlig uppföljning av situationen och kön inom barnomsorgen.
Barnomsorgsadministratör Carina Adolfsson ger uppdaterad information kring kön
till förskoleplatser och situationen inom barnomsorgen:
• I dagsläget klarar kommunen att erbjuda plats inom barnomsorgen för de som önskat
barnomsorg till under början av hösten; tack vare de extra avdelningar som startats i
Henån, Svanesund och Varekil.
• Det är kö till barnomsorgsplats avseende nattis (barnomsorg under obekväm arbetstid). Det finns även barn som står i kö för överflyttning till denna verksamhetsform.
Totalt lämnar 100 barn sin plats inom barnomsorgen i augusti månad för att börja sin
skolgång i förskoleklass, vilket är en liten andel barn i jämförelse med genomsnittet på
cirka 120-130 barn. Barnomsorgssituationen inför hösten, ser i dagsläget ut enligt
följande:
• I Svanesund lämnar 30 barn förskolan för skolgång i förskoleklass och efter gjorda
placeringar finns det 4 lediga platser.
• I Henån lämnar 36 barn förskolan för skolgång i förskoleklass och efter gjorda
placeringar finns det 16 lediga platser. Bedömningen är att dessa 16 lediga platser
troligen inte kommer att vara tillräckligt
i antal, för att kunna erbjuda alla som önskar plats i barnomsorgen under hela året.
• I Ellös lämnar 15 barn förskolan för skolgång i förskoleklass och efter gjorda
placeringar finns det 14 lediga platser.
• I Tvet lämnar 8 barn förskolan för skolgång i förskoleklass och efter gjorda placeringar
finns det 9 lediga platser.
• I Varekil lämnar 11 barn förskolan för skolgång i förskoleklass och efter gjorda
placeringar finns det inga lediga platser.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2017:1011
§ 58
Avveckling av förskolemodul i Ellös
Bakgrund
Under 2011 beslutades att genom en modul tillföra Ellös förskola en avdelning, för
att möta efterfrågan på platser. Även under början av 2000- talet fanns en modul på
plats under några år för att möta behovet under stora elevkullar.
Under de två senaste åren har modulen använts för att klara det ökade barntalet
utifrån asylsökanden som bott på Sjögården och tidigare även Tofta gård.
Migrationsverket har under denna period finansierat hyreskostnaden för modulen.
Sedan Migrationsverket i februari månad stängde Sjögården har förskolemodulen
stått oanvänd. Nuvarande hyra på 20 802 kronor per månad är inte budgeterad
eftersom den under en längre tid fakturerats Migrationsverket.
Utifrån antalet födda i området under förra året och aktuell kösituation bedöms
antalet platser inom förskolan väl kunna rymmas inom fyra avdelningar under
kommande läsår. Sommaren 2018 avgår en stor kull barn till förskoleklass vilket gör
att det inom överskådlig tid inte finns ett behov av en femte avdelning i modul.
När det tidigare varit kö inom andra förskoleområden har föräldrar hänvisats plats i
Ellös. Under innevarande läsår har endast ett barn tackat ja till plats i Ellös. Övriga
har avvaktat en plats på hemorten eftersom resvägen annars blivit allt för lång. Det är
därför inte rimligt att se Ellös som en buffert med platser för övriga kommunen.
Nuvarande avtal löper ett år i taget med uppsägning senast tre månader före 1
september.
Avveckling av modulen bedöms kosta 100 000-150 000 kronor. Eftersom nuvarande
hyreskostnad inte finns i budget är en snabb avveckling bästa sättet att hindra en
fortsatt kostnad.
Förvaltningen föreslår därför att den hyrda modulen avvecklas snarast.
Utskottet för lärande beslutar
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att snarast avveckla förskolemodulen i
Ellös.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

2017-05-29

KS/2017:1016
§ 59
Information om skolskjuts vid val av skola
Pia Hansson, administratör för skolskjuts, ger information om reglerna för skolskjuts
och tillämpningen av Orust kommuns skolskjutsbestämmelser avseende skolskjuts
vid val av skola. Utifrån de ansökningar som görs om skolskjuts vid val av annan
skola än den man är anvisad till, görs bedömning utifrån bland annat följande
parametrar:
• Likabehandling, oavsett ansökan till annan kommunal grundskola eller till fristående
grundskola
• Linjeförbindelse behöver finnas
• Skolans start- och sluttider (inte tider för fritids)
• Likställighet gällande hantering av beviljande av skolskjuts för befintliga skollinjer,
linjeoptimering och linjesträckning
Vårdnadshavare har möjligheten att själv ordna och bekosta busskort för sitt barn,
för att barnet ska kunna åka till den skolan man valt skolgång hos.
Kommunen har tillsammans med entreprenören arbetat med att minimera bussbytena
för de elever som valt anvisad skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:597
§ 60
Budgetuppföljning 2017
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information
kring arbetet med budget avseende 2017.
Vid utskottet för lärandes sammanträde den 8 maj, gavs information om att helårsprognosen för Förvaltningsområde Lärande per april månad visade på ett underskott
med 2,7 miljoner kronor. För förskolans del beror underskottet mestadels på lokalkostnader, engångskostnader i form av etableringskostnader samt en ökning av kostnader för verksamheten Nattis på grund av ökad vistelsetid och beläggningsgrad.
Grundskolans underskott beror till stor del av personalkostnader med anledning av
individanpassade lösningar. Rektorerna har fått i uppdrag att redovisa förslag till
möjliga åtgärder för att få budget i balans. Förslag har inkommit, men dessa behöver
hanteras i en process tillsammans med rektorerna.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:1436
§ 61
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös och Tvets förskolor
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh, ordförande Kristina Svensson och vice
ordförande Veronica Almroth ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Ellös
och Tvets förskolor.
Det råder ett gott klimat bland personal, vårdnadshavare och barn på Tvets och Ellös
förskolor. Vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten och de lärprocesser som
bedrivs inom förskolorna samt upplever att personalen är mycket kompetenta och
engagerade i sitt uppdrag.
Personalen arbetar ständigt utifrån genusvärden pojkar kontra flickor; både vad det
gäller kön, ursprung, ordval osv. Det upplevs finnas en ökning av barn som har
behov av särskilt stöd, vilket skapar en känsla av viss otillräcklighet om man inte har
möjligheten att tillgodose behovet. Personalen ger signaler om en ökad barnstress,
vilket till stor del beror på samhällets krav. Personalen vid förskolorna har ett bra
samarbete med Ellös skola kring överlämning och återkoppling av barnen. Man har
även ett bra samarbete med kommunens socialtjänst. Den ICDP-utbildning som
erbjuds, upplevs mycket positiv.
Det är fortfarande dålig nätuppkoppling vid Tvets förskola. Båda förskolorna har
behov av förnyad digital verktygspark, då de digitala verktygen inte upplevs fungera
optimalt.
Några frågor som vårdnadshavarna lyfte för en dialog kring var bland annat kommunens beslutsvägar, trafiksituationen, ansvarsfrågan och ärendet kring Tvets
förskolas framtid.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2017:55
§ 62
Förvaltningens information 2017 (Lärande)
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om aktuella ärenden.
Rektorsuppdraget Henån skola F-3
Ordinarie rektor kommer att vara tjänstledig det närmaste året. Tjänsten har
utannonserats och rekryteringsprocessen kommer att påbörjas inom kort tillsammans
med rektor Hanna Líndö.
IKT-Koordinator
Anders Wockatz har efter en tids tjänstledighet, nu sagt upp sin anställning i Orust
kommun.
Barnomsorgsadministratör Lärandekontoret
Carina Adolfsson kommer att sluta sin anställning i Orust kommun i månadsskiftet
juli/augusti. Intervjuer har genomförts av fyra utvalda sökande. Maria JosefssonFrisk kommer att börja arbeta som barnomsorgsadministratör på Lärandekontoret i
juli/augusti.
Bagarevägens förskola
En lyckad rekrytering har genomförts av personal för att säkerställa ett barns behov
av särskilt stöd.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2017:54
§ 63
Politikens information 2017 (Lärande)
Ordförande Kristina Svensson m.fl ger information om aktuella ärenden.
• Internationella Gruppen: Kristina Svensson har gjort besök hos verksamheterna
Internationella Gruppen, både vid Henåns skola och Ängås skola. Verksamhetsformen tar emot barn med många olika språk (i dagsläget med 14 olika språk) och
olika bakgrund för inflyttning till Sverige.
• ICDP: Kristina Svensson deltog vid vårens avslutning av utbildningen ICDP
steg 2, den 17 maj, som anordnades för personal inom förskolan. Utbildning
inom ICDP erbjuds även till föräldrar som har barn inom barnsomsorgen, med
förskolans pedagoger som utbildningsledare. ICDP-utbildningen är mycket
uppskattad av både personal och föräldrar.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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Exp. Kommunstyrelsen
§ 64
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut
från Förvaltningsrätten och Arbetsmiljöverket.
1. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2017-05-03 i ärende om överklagat beslut avseende
skolskjuts. Dnr KS/2016:1259.
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev med växelvis boende, då
eleven är folkbokförd i annan kommun och går i skolan där. Det är, enligt skollagens
och Orust kommunens skolskjutsbestämmelser, hemkommunen som ombesörjer
eventuell skolskjuts. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
2. Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande/beslut från genomförd inspektion 20 april
2017. Dnr KS/2017:580.
Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion av arbetsmiljöarbetet vid Ängsbergets
förskola den 20 april 2017. Vid inspektionen framkom både rutiner som fungerade bra
och sådant som kan förbättras. Inspektionsmeddelandet beskriver både de brister som
synliggjorts och krav på åtgärder.Arbetsmiljöverket kommer att göra ett återbesök
under september månad.
3. Kammarrättens beslut/dom av 2017-05-12 i ärende om överklagat beslut avseende
skolskjuts. Dnr KS/2016:1394.
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev, med folkbokföringsadress som ligger inom den zongräns till anvisad skola, från vilken man inte är
skolskjutsberättigad. Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut till
Förvaltningsrätten, som i sin dom av 2017-02-09 avslår överklagandet. Ärendet har
därefter varit en fråga om prövningstillstånd hos Kammarrätten. Kammarrätten
meddelar i sitt beslut av 2017-05-12 att inte meddela prövningstillstånd, vilket
innebär att Förvaltningsrättens avgörande står fast.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

