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KS/2014:1668

§ 76
Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Waldorfförskola
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från
tillsyns-/verksamhetsbesöket vid Orust Waldorfförskola.
Några reflektioner som görs är bland annat att den enskilda verksamheten har en
tydlig målgrupp, en lantlig utemiljö, att deras filosofi fått ett eget spår i läroplanen
och att det finns en viss kluvenhet kring modellen för det medvetna lärandet.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2014:1668
§ 77
Beslut efter tillsyn av Orust Montessoriförskola
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor
och enskilda fritidshem som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg
som kommunen beviljat rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning
som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller
regelverket. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som behövs för att den
huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen visar
(Skollagen 26:2). I Orust kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående
förskolorna Orust Montessoriförskola i Henån, Orust Waldorfförskola i Slussen och
Förskolan Svanen i Varekil.
Förvaltningsområde Lärande har den 10/8-2015 genomfört en regelbunden tillsyn på
Orust Montessoriförskola. Inför och under besöket har ett omfattande material
begärts in för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning.
Under besöket intervjuades ledning, personal och föräldrar. Rundvandring har skett
inom förskolans lokaler.
Efter besöket har Förvaltningsområde Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget tillsynsprotokoll. Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på
kommunen att granska är genomgångna.
Verksamheten vid Orust Montessoriförskola bedöms bedrivas enligt de krav som
finns i gällande lagar och föreskrifter.
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen besluta
att Orust Montessoriförskola efter tillsyn bedöms bedrivas enligt de krav som finns i
gällande lagar och föreskrifter.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2015:1511
§ 78
Nedsättning av platser inom förskolan
Nuläge
Idag får de flesta barn i behov av särskilt stöd sina behov tillgodosedda inom den
ordinarie verksamheten med ordinarie personalstyrka. I några fall räcker inte det
stödet och då tilldelas medel från den gemensamma resurspotten. Stödet består oftast
av en resursperson som anställs cirka 15 timmar i veckan och under en tidsbegränsad
period, vanligtvis 3 månader i taget. Utvärdering görs efter varje period.
För barn med mycket stora behov av anpassning finns resursavdelningen, Limpan,
inom Bagarevägens förskola. Där finns personal med speciell kompetens inom
området men även politiskt beslut att antalet barn endast är 14 jämfört med de 18
platser (i många fall 20 barn) som finns inom ordinarie avdelningar. Vid ett antal
tillfällen har föräldrar tackat nej till plats på Limpan beroende på att de bor i andra
delar av Orust och vill att deras barn ska finnas i den omgivningen. I dagsläget finns
barn med väldefinierade behov och som har erbjudits plats på Limpan på tre av
kommunens förskolor. Med nuvarande beslut om platser får ofta några avdelningar
på förskolan ta in fler barn för att kunna hålla barntalet nere runt de barn som har
extraordinära behov.
Skollagen kap 8:
Barngrupperna och miljön:
8 § Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och
storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö.
Särskilt stöd:
9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom
uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på
annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se
till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid
utformningen av de särskilda stödinsatserna.
För att på ett bättre sätt kunna möta de behov som finns och utifrån skollagens
skrivningar föreslås följande:
• Barn med särskilda behov får stöd inom barngruppen genom att i vissa fall få del
av extra personal med medel från den gemensamma budgetpotten. Fördelning
sker som idag genom att förskolecheferna gemensamt bedömer och fördelar
medel.
• För barn som är utredda och bedöms behöva plats på Limpans resursavdelning
hänvisas i första hand dit.
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• I de fall då föräldrar inte väljer Limpan utan önskar plats på annan förskola
behöver antalet barn på avdelningen minskas med 2 platser för att kunna möta
barnets behov. Efter utredning fattas beslut om detta av förvaltningsområdeschefen.
Genom att på detta sätt bevilja nedsättning av platser kommer antalet tillgängliga
platser att minska. I dagsläget rör det sig om två platser vardera i Svanesund, Tvet
och Ellös. Om kö uppstår i området kommer barn att hänvisas till de förskolor där
plats finns. I dagsläget är det framförallt inom Svanesund och Varekil som antalet
tillgängliga platser är begränsat.
Nedsättning av platser ger möjlighet att söka medel från Skolverket med 30 000
kronor per plats som minskar.
Utskottet för Lärande föreslår kommunstyrelsen besluta
att förskoleavdelningar som tar emot barn som efter särskild utredning bedöms vara i
behov av en anpassad miljö beviljas nedsättning med två platser, samt
att ett tillägg införs i delegeringsordningen där förvaltningsområdeschefen får
beslutanderätt om nedskrivning av antalet platser på grund av särskilda skäl.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2015:1342
§ 79
Utökning av förskoleplatser i Varekil
Inom Orust kommun finns det idag i huvudsak en balans mellan antalet platser inom
förskolan och efterfrågan på platser. Däremot är det en obalans mellan förskolor på
Orust där det innevarande läsår ser ut att bli brist på platser inom Svanesund och
Varekil. Redan idag är kön lika stor som antalet platser som finns tillgängliga. Det
kommer därmed inte att finnas några tillgängliga platser i området efter januari
månad. Inom övriga områden finns tillgängliga platser som skulle kunna möta hela
kommunens efterfrågan. Detta innebär dock långa resor för föräldrar.
I Varekil finns idag en fristående modul som har använts till den nedlagda allergianpassade verksamheten. Modulen är ännu ej avhämtad. Det är möjligt att förlänga
avtalet för denna modul och därmed skapa utrymme för att öka förskolan med cirka
12 platser. På detta sätt skulle sydöstra kommundelen bättre kunna möta behovet av
platser under första halvåret 2016.
Kostnad för att bedriva denna verksamhet under första halvåret 2016 gällande
personal och material uppskattas till cirka 800 000 kronor. Till detta kommer kostnad
för modulerna som idag ligger på cirka 80 000 kronor för 6 månader. Summa för 6
månader beräknas därför till cirka 880 000 kronor.
Möjlig finansiering är att använda budget för en halv avdelning som finns budgeterad
i avvaktan på Bagarevägens färdigställande. Här finns budgeterat 700 000 kronor.
Dessutom kan nedskrivning av platser för barn med särskilda behov ge möjlighet till
bidrag från skolverket med cirka 180 000 kronor. Sammantaget finns därför
möjlighet att finansiera verksamheten inom ordinarie budgetram och med hjälp av
sökbara medel från Skolverket. Den osäkerhet som finns gäller slutliga budgetramar
för 2016 där beslutad ramtilldelning inte motsvarar dagens kostnader.
Eftersom det nu ser ut som att inflyttning till Orust idag främst sker inom
Svanesundsområdet bedöms långsiktigt antalet platser inom förskolan där vara i
underkant. Behov finns därför att se på en långsiktig lösning som kan möta
efterfrågan i området.
Veronica Almroth (Fp) lyfter frågan om möjligheten att istället använda de lokaler i
Ängås skola, som tandläkarmottagningen lämnat, till en mer långsiktigt tillfällig
förskolelokal. Tankar och önskemål har tidigare framförts från skolans verksamhet
kring nyttjande av lokalen utifrån ökad servicenivå. Lokalen har inte diskuterats med
Förvaltningsområde Lärande, eftersom den ingår i processen med kommunens
lokalöversyn
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Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen besluta
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att öppna ytterligare en förskoleavdelning i Varekil för att möta behovet av platser fram till sommaren 2016.
__________
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KS/2015:1367

§ 80
Redovisning av ansökan gällande mindre barngrupper inom förskolan
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att Orust kommuns ansökan
om statsbidrag innebär att barngrupperna inom samtliga förskolor kan minskas med
totalt 24,5 platser.
Nybyggnationen av Bagarevägens förskola möjliggör att antalet platser i barngrupperna kan minskas med 14,5, vid Varekils förskola minskas platserna med 4
stycken samt 2 platser vardera vid Ellös förskola, Tvets förskola och Ängås förskola.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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Exp: Fyrbodals kommunalförbund
KS/2015:1310
§ 81
Remissvar gällande förslag till samverkansavtal för gymnasieutbildning inom
Fyrbodal (fritt sök)
Information i ärendet gavs vid utskottet för lärandes sammanträde 2015-08-10.
Samverkansavtalet grundas i en gemensam strävan att erbjuda alla elever som bor i
de avtalsslutande kommunerna ett brett, likvärdigt och attraktivt utbildningsutbud av
hög kvalitet. Syftet är att alla elever ska ges goda möjligheter att få sitt förstahandsval
av skola och program tillgodosett. Detta åstadkoms genom att införa fritt sök där
samtliga elever i de avtalsslutande kommunerna blir mottagna i första hand i enlighet
med gällande lagstiftning.
Orust kommun har idag ett samverkansavtal med Uddevalla kommun för att
säkerställa att våra elever är förstahandsmottagna och för att på ett bättre sätt kunna
följa upp elevernas studiegång. I Uddevalla går cirka 50 % av Orust kommuns
gymnasieelever.
För de elever som bor i den södra kommundelen önskas oftast gymnasieplats i
Stenungsund. Det rör sig om cirka 25 % av kommunens elever. Eftersom
Stenungsund tillhör GR (Göteborgs-Regionen) finns idag ingen möjlighet att sluta ett
samverkans-avtal med en enskild kommun. Stenungsund och Orust har en
överenskommelse om att elever från Orust ska vara förstahandsmottagna utifrån en
bedömning av särskilda skäl. Denna överenskommelse går inte att reglera utan
hanteras årsvis.
Genom ett samverkansavtal inom Fyrbodal skapas möjligheter för våra elever att
vara förstahandsmottagna inom hela Fyrbodal. Det är endast för ett mycket
begränsat antal elever som detta kommer att ha någon betydelse.
Orust kommun anser att Fyrbodals kommunalförbund bör arbeta för att skapa långsiktigt hållbara lösningar för de kommuner som ligger i gränsområde till andra
kommunalförbund. Orust kommun kommer långsiktigt att behöva hållbara relationer
med både Uddevalla/Fyrbodal och Stenungsund/GR.
Utskottet för lärande beslutar
att besvara Fyrbodals remiss med ovanstående skrivning, det vill säga att Orust
kommun anser att Fyrbodals kommunalförbund bör arbeta för att skapa långsiktigt
hållbara lösningar för de kommuner som ligger i gränsområde till andra
kommunalförbund, samt
att paragrafen är omedelbart justerad.
__________
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KS/2014:405
§ 82
Budgetuppföljning 2015
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och vikarierande ekonom Christina Halling ger
information om upprättad prognos om ekonomiskt utfall avseende budget 2015, utifrån
perioden januari-augusti 2015. Prognosen innefattar även en delårsrapport.
Nettokostnaden för perioden januari-augusti 2015 visar på ett underskott med 1,4
miljoner kronor, exklusive extra kostnader för Henåns skola som beräknas uppgå till
9,8 miljoner kronor. Resultatet har förbättrats sedan uppföljningen per april månad.
Prognosen för helåret 2015 för Förvaltningsområde Lärande, visar på ett under skott
med 1,6 miljoner kronor, i jämförelse med årsprognosen i april månad som uppgick
till – 2,1 miljoner kronor. En redovisning av underskottet per verksamhet ser ut
enligt följande:
• Lärande (övergripande) redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 tkr.
• Förskolan redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 tkr.
• Grundskolan beräknar totalt få ett underskott med 800 tkr. Vid grundskolor som
tidigare haft stora underskott, märks en tydlig förbättring. Samtliga skolor närmar
sig nu ett resultat nära budget. Prognosen för modersmålsverksamheten har försämrats med anledning av den stora ökningen av antalet elever. Det finns en
osäkerhet kring verksamheten inom internationella gruppen, men verksamheten
bedöms kunna klara hålla budgeten.
• Skolskjuts har ett prognostiserat resultat med + 1,1 miljoner kronor. Anledningen
till överskottet är att ett nytt avtal med Västtrafik för ordinarie busstrafik har lett
till minskade kostnader samt att generella kostnadsökningar för busstrafiken blivit
lägre än förväntat.
• Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen redovisar en prognos och underskott
med 1,5 miljoner kronor. Kostnaden för köp av gymnasieplatser är svår att
budgetera och beräknas överskrida budget med 2 miljoner kronor. Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budgeterat.
• Grundsärskola och gymnasiesärskola redovisar ett prognostiserat resultat med
+ 0 tkr.
• Enskild verksamhet och interkommunal ersättning redovisar en prognos och
underskott med 800 tkr. Underskottet kan framförallt förklaras med att antalet
barn inom förskolan i enskild verksamhet har varit större än budgeterat.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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KS/2015:130

§ 83
Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
Utskottet för lärande beslutade 2014-02-10, § 7, att information om lokalerna ska ges
regelbundet. Den lokalförsörjningsgrupp som finns i kommunen och som består av
chefer och tjänstemän från samtliga förvaltningsområden, ser behoven och arbetar
gemensamt med frågan ur ett helhetsperspektiv. I dagsläget finns det stort behov av
förändringar i Ellös för Förvaltningsområde Lärandes del, där prioriteringar bör
göras för Ellös F-6 skola och Ellös förskola.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet.
Ellös förskola
Möte med arkitekt är inbokat till slutet av september. Arkitektens uppdrag är att
upprätta en skiss och förslag till ombyggnation av Ellös F-6 skolas lokaler till
förskoleverksamhet, samt upprätta en kostnadsberäkning.
Tvets förskola
Ledningen inom Lärande väntar på besked om en lösning gällande Tvets förskolas
lokaler. Fastigheten är värderad och beslut bör tas kring försäljning. Kontakt förs
internt med Förvaltningsområde Samhällsutveckling.
Henåns skola
Ängås skola är så färdigställd att samtliga elever inom årskurserna F-9, från och med
höstterminens start, finns i de ny- och ombyggda lokalerna. Ombyggnation pågår
under hösten av matsal, kök och bibliotek. Överenskommelse har gjorts med
kommunens byggsamordnare om att fortsätta sitt uppdrag fram till augusti 2016,
men då kring processen inflyttning av verksamhet i Henåns skola.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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KS/2015:975

§ 84
Redovisning av Lärandes Internkontroll
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om de två områden där internkontroll
genomförts under 2015: avgifterna inom barnomsorgen och skolpliktskontroll.
Under 2016 kommer en utökning av antalet områden för internkontroll att göras,
förutom fortsatt kontroll av både avgifterna inom barnomsorgen och skolplikt. Vid
utskottet för lärandes sammanträde i oktober månad, kommer diskussion föras kring
ytterligare områden som kan vara aktuella för internkontroll. Verksamheten kommer
att ta fram förslag till sådana, men även förslag från politiken tas emot.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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§ 85
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om:
Zoner för skolskjuts
Med anledning av den nybyggnation som sker på markområden som inte tidigare
varit godkända i planområdena, är det nu aktuellt med en ny översyn av zonerna för
skolskjuts.
Avtal om skolskjuts
Nuvarande skolskjutsavtal löper ut i juni 2020. Upphandling av nytt avtal bör
påbörjas senast juni 2017, vilket innebär att ett politiskt ställningstagande bör tas
under våren 2016. Uppdrag har lämnats så att arbetet med processen kring skolskjuts
kan påbörjas.
Kommunens kostnadsläge – artikel i Dagens Samhälle
I en artikel i tidningen Dagens Samhälle beskrivs kommuners kostnader, som
grundar sig på uppgifter hos KOLADA (kommuners- och landstings databas). Orust
kommun har sedan lång tid tillbaka haft högre lokalkostnader i jämförelse med
övriga kommuner, dock ingår både merkostnader och kostnader för beslutade
åtgärder gällande Henåns skola i siffrorna som därför är missvisande.
Skolinspektionens besök
Skolinspektionens besök vid de utvalda skolorna, pågår.
Regeringens kommande satsningar i grundskolan
I budgetpropositionen för 2016, presenterar regeringen investeringar på 2,4 miljarder
kronor i skolan. Investeringarna syftar till att vända utvecklingen med de fallande
kunskapsresultaten. Regeringen fokuserar också på att göra läraryrket mer attraktivt
genom bland annat ett lärarlönelyft, en mer jämlik skola, tidiga insatser, utbildning
för jobb och vidare studier, satsningar på yrkesprogrammen samt rätten till komvux.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

