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KS/2013:84

§ 24
Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Stensbo Friskola
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger återkoppling från förmiddagens
genomförda tillsynsbesök vid Stensbo Friskola.
Stensbo Friskola har mycket engagerad och entusiastisk personal och föräldragrupp,
vilket skapar en god och gemytlig atmosfär. Det råder en samstämmig bild bland
samtliga intervjugrupper. De regelverk och formalia som åligger kommunens
verksamhet, kompenseras vid friskolan med det stora engagemanget – till exempel är
det inte samma kravnivå och dignitet på dokumentation inom friskolorna som inom
kommunens verksamheter.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 25
Information: Årsberättelse gällande skolhälsovården 2012
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh, ger information om upprättad årsberättelse
gällande år 2012 för skolhälsovården i Orust kommun.
Kommunstyrelsen är skolhälsovårdens vårdgivare. Förvaltningsområdeschefen är
verksamhetschef för skolhälsovården. Anita Mattson arbetar som MLA (skolsköterska med medicinskt ledningsansvar), och är medicinskt ansvarig för skolhälsovården.
2012-07-01 gjordes en omorganisation av elevhälsan, från att ha varit centralt organiserad till att decentraliseras ut under rektor på respektive skola.
Information ges bland annat om tjänstgöringsgrad, basprogrammet, framtida satsningar och genomförda utbildningar. Inga Lex-Maria anmälningar har gjorts.
Tjänsterna som skolsköterska uppgår till 3,3 tjänster. Tjänsterna har utökats med
30 % mediciniskt ledningsansvarig (MLA) och 10 % systemansvarig för dataprogrammet PMO. Tjänstgöringstiden fördelas utifrån aktuellt elevunderlag.
Skolläkartiden har minskat. Kostnadseffektivitet har nyttjats vid anlitande av antal
skolläkartimmar, vilket varit tillräckliga.
MLA-ansvarig skolsköterska ansvarar för kvalitetsarbetet, vilket bland annat innebär
att upprätta och revidera kvalitetsdokument i vår kvalitetshandbok, upprätta och
revidera blanketter som vi lämnar ut till vårdnadshavare och elever, ansvara för
läkemedelshantering inom skolhälsovården ansvara för medicinsk utrustning, ansvara för avvikelser och Lex Maria anmälningar, vara samordnare för inköp, utbildningar mm, bevaka nyheter, information gällande skolhälsovård, deltar vid nyanställningar och vid rekrytering av vikarier ge handledning till nyanställda och
vikarier, planera införandet av ny vaccination (HPV), delta i grupp för inskrivning
i särskola, Västbusmöte 1g/månad, nätverk för MLA/samordnare i Fyrbodal samt
nätverk för MLA i GR-regionen.
Arbete har genomförts kring aviseringen som delgavs förra året om uteblivna hälsoundersökningar av elever i årskurs 8 vid Ängås skola, så att man nu kommit i fas
med dessa. Skolsköterskorna lämnar varje år statistikuppgifter på vaccinationsfrekvens till smittskyddsinstitutet. Hälsobesök har genomförts på alla skolorna enligt
nya skollagen och enligt socialstyrelsens riktlinjer. Elever på gymnasieskolans båtbyggarutbildning genomgår också riktad hälsoundersökning två ggr i år 1 och en
gång i år 3 (härdplastundersökning).
Skolsköterskorna är en del av elevhälsoarbetet tillsammans med skolkuratorer,
specialpedagoger, SYV och rektorer i de lokala elevhälsoteamen på skolorna. De
medverkar i elevhälsomöten och i elevhälsokonferenser då medicinsk kompetens
behövs samt deltar i planering och överlämningar inför skolstart och stadiebyten
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och rådgivning och handledning till pedagoger. Elevhälsan har många olika samarbetspartners utanför det lokala elevhälsoteamet såsom BVC, förskola, BUP,
socialtjänst, skolpsykolog, ÖSA, hörselvården, barn- och ungdomskliniken, barnoch ungdomshabiliteringen, NP-teamet, ungdomsmottagningen och folkhälsosamordnare. Samarbetet med skolpsykolog Magnus Hjort har varit en stor tillgång.
Skolhälsovården ska erbjuda enklare sjukvårdsinsatser och ett stort antal söker
dagligen skolsköterskan för att få råd och stöd för olika hälsoproblem, såväl fysiska
som psykiska. Antal planerade besök var under 2012: 2027 stycken och oplanerade
besök 1.278 stycken. Både dessa oplanerade spontanbesök och de planerade hälsobesöken resulterar ofta i en kontakt med vårdnadshavare.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh konstaterar att det råder en väl fungerande
systematik i arbetet inom skolhälsovården. Rutiner och kvalitetssäkring är väl uppbyggda och arbetar kontinuerligt med.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och godkänna upprättad årsrapport för Skolhälsovården
avseende 2012.
__________
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§ 26
Information: Patientsäkerhetsberättelse för verksamhetsåret 2012
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh, ger information om upprättad patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården i Orust kommun gällande år 2012.
Patientsäkerhetsberättelsen upprättas utifrån den nya patientsäkerhetslagen som
trädde i kraft år 2011, med avsikt att minska vårdskadorna och att det skall bli
enklare för patienter att anmäla felbehandling.
Vårdgivarens ansvar innebär bland annat följande:
• Tydligare ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta
förebyggande för att förhindra vårdskador.
• Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser
• Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patientsäkerheten skall rapporteras till socialstyrelsen.
• Patienter och närstående skall uppmuntras att involvera sig i patientsäkerhetsarbetet.
Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas där verksamhetens arbete med
patientsäkerhet beskrivs och utvärderas.
Under 2012 har bland annat följande åtgärder i syfte att öka patientsäkerheten gjorts:
• Patientsäkerhets- och säkerhetskulturen har systematiskt funnits med i verksamhetsmöten för att stärkas och synliggöras.
• Skolsköterskorna har aktivt deltagit med att utveckla och revidera rutiner och
arbetsmetoder.
• Skolsköterskorna har rapporterat in risker, tillbud och händelser enligt avvikelserutin.
• Identifiering av riskområden inom skolhälsovården sker systematiskt.
• Skolsköterskegruppen har deltagit i utbildning inom patientsäkerhetslagen.
• Dokumentationssystemet PMO har utvecklats, bland annat genom att tillföra
10% tjänst som systemansvarig.
• MLA har gått en utbildningsprogram som löpt under två år inom ledning och
styrning av bland annat skolhälsovård.
• MLA:s uppdrag har förstärkts med 10 %.
Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har eget yrkesansvar med att arbetet
utförs med god kvalité och hög patientsäkerhet samt ska medverka och bidra till att
hög patientsäkerhet upprätthålls. Varje medarbetare ansvarar för att avvikelser och
risker identifieras och rapporteras. Avvikelser och vårdskador hanteras och mäts via
rapportering i avvikelsehanteringen. En risk eller händelse mäts enligt risk- och
händelse analys (socialstyrelsen). Avvikelser skall rapporteras till verksamhetschef
och vårdgivare snarast vid allvarlig händelse samt årligen i patientsäkerhetsberättelsen.
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Uppföljning och utvärdering av verksamheten sker i verksamhetsberättelsen och
patientsäkerhetsberättelsen.
Patientsäkerhetsarbetet för skolhälsovården grundar sig på kvalitetshandboken. I
denna handbok finns rutiner för arbetet samt blanketter som används inom skolhälsovården. Kvalitetshandboken är grunden i ett ständigt pågående kvalitetsarbete.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh konstaterar att det råder ett väl fungerande
systematiskt arbete inom skolhälsovården för att både förebygga och förhindra att
händelser uppstår samt säkerställande av att rutiner utförs korrekt.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för
Skolhälsovården avseende 2012.
__________
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KS/2013:159

§ 27
Budgetuppföljning 2013
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Ferm ger information
om upprättad prognos och ekonomiskt utfall avseende budget 2013, utifrån januarifebruari 2013.
Det prognostiserade resultatet för år 2013 per februari visar ett underskott för Förvaltningsområde Lärande med 14, 5 miljoner kronor, av vilka 11,4 miljoner kronor
avser merkostnaderna för Henåns skola. Det prognostiserade resultatet exklusive
Henåns skola uppgår till ett underskott med 3,1 miljoner kronor.
Underskottet 3,1 miljoner består av följande orsaker:
• 400 tkr = skolskjuts
• 400 tkr = kost och städ (300 tkr avser förskolan och 100 tkr avser grundskolan)
• 2,2 miljoner kronor = grundskolan (avser främst Henåns skola år 4-6 samt Ängås
skola år F-6, som har för stor personalorganisation)
Det ursprungliga förslaget om besparingskrav för Förvaltningsområde Lärande uppgick till 15 miljoner kronor. Kommunstyrelsens beslut om extra tillskott till verksamheten med 2,6 miljoner kronor, innebär ett besparingskrav som istället uppgår till 12
miljoner kronor. Det prognostiserade underskottet med 3,1 miljoner kronor, innebär
att cirka 9 miljoner kronor har hämtats hem under budgetåret, under förutsättning
att prognosen fortsätter stämma. Målet och ambitionen är att få budgeten i balans.
Gällande tidigare förslag om budgetbesparingar inom kost, städ och vaktmästeri med
1,5 miljoner kronor löses detta genom att bland annat överföra vaktmästarorganisationen tillbaka till Förvaltningsområdet Lärande, vilket ger en budgeteffekt med cirka
200 tkr. Resterande besparingsåtgärd med 1,3 miljoner kronor för kost och städ beräknas kunna genomföras genom personalminskningar (naturliga avgångar). Henrik
Lindh kommer tillsammans med tf kommunchef Roland Kindslätt, reda ut den förvirring som uppstått kring besparingsåtgärden med summan 2,8 miljoner för kost
och städ. Förvaltningsområde Lärande gav besparingsförslag med 1,5 miljoner samt
uppdrag till kostchef att redovisa vad som beräknas kunna erbjudas utifrån minskad
tilldelning. Förvaltningsområde Lärande har inte fört diskussioner kring råvaror etc.
Lisbeth Arff (m) ställer fråga gällande redovisning av summan intäkter till kommunen utifrån konceptet skollinjer . Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar att uppdraget om sådan redovisning åligger Västtrafik och att en sådan troligen
först kan ges i samband med upprättandet av deras årsbokslut.
Kristina Svensson (mp) framför avsaknad av redovisning av utskottet för lärandes
kostnadsstatus, samt önskemål om att en sådan redovisas i samband med nästkommande prognos.
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Information ges om de investeringar som avser Förvaltningsområde Lärande, vilka
kommer att behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 27
mars:
• Inköp av lekredskap för utomhusmiljön vid förskolorna (gungor, klätterställning
etc)
Inga kapitalkostnader finns avsatta, vilket gör att kostnaden inte längre går att tas
inom budgetram. Behovet av ny lekredskap är mycket stort. Investeringen räknas
som en reinvestering och uppgår till en kostnad av 875 tkr, vilket motsvarar cirka
100 tkr per år, utifrån en avskrivningstid på 10 år.
• Inköp av inventarier/möbler i ljuddämpande syfte vid förskolorna
Investeringen räknas som en nyinvestering och uppgår till en kostnad av 650 tkr,
vilket motsvarar cirka 130 tkr per år, utifrån en avskrivningstid på 5 år.
• Inköp av cyklar till förskolorna
Investeringen räknas som en reinvestering och uppgår till en kostnad av 400 tkr,
vilket motsvarar cirka 80 tkr per år, utifrån en avskrivningstid på 5 år.
• Inköp av 33 stycken projektorer till grundskolan
Investeringen räknas som en nyinvestering och uppgår till en kostnad av 110 tkr,
vilken tas inom lärandes buffert för oväntade investeringar. Projektorerna är nödvändiga i och med den digitala undervisningsform som påbörjades vid Henåns
skola med IT-verktygen smartboards/datorer.
• Inköp av 30 stycken surf-plattor (iPads) till förskolorna
Investeringen räknas som en nyinvestering och uppgår till en kostnad av 110 tkr,
vilken tas inom lärandes buffert för oväntade investeringar. Surfplattorna fungerar som ett värdefullt verktyg i den pedagogiska dokumentationen och möjliggör många nivåer och aspekter på lärande.
Investeringarna uppgår totalt till cirka 1,5 miljoner kronor.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:282
§ 28
Antagande av Västbus reviderade riktlinjer 2012 samt särskilda riktlinjer för
familjehemsplacerade barn och unga
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och Sociala omsorgsnämnden (SON) fattade
beslut 2005 om ett gemensamt yttrande om gemensamma riktlinjer för Västbus och
sedan 2005 har kommunerna och regionen i Västra Götaland gemensamma riktlinjer
"Västbus riktlinjer" kring samverkan när det gäller insatser för barn och unga med
sammansatt social och psykiatrisk problematik.
2012 fanns förslag på remiss om revidering av riktlinjerna för Västbus och även då
valde verksamheterna omsorg och lärande att avge ett gemensamt yttrande.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 § 118 att anta Västkoms och Västra
Götalandsregionens förslag om reviderade gemensamma riktlinjer för kommunerna
och regionen om samverkan avseende barn och ungdomar med sammansatt
psykisk/psykiatrisk och socialproblematikriktlinjer, Västbus riktlinjer för allsidig
elevutredning - skolnivå samt Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och
unga.
VästKoms styrelse beslutade 2012-12-18, § 28 att godkänna förslag till nya riktlinjer
och samtidigt rekommendera de fyra kommunalförbunden att i sin tur att göra det
samma.
Bedömning
Förvaltningsområdescheferna för omsorg och lärande föreslår i gemensam skrivelse
Kommunstyrelsen att anta Västbus reviderade riktlinjer 2012 samt särskilda riktlinjer
för familjehemsplacerade barn och unga enligt Direktionen i Fyrbodals
kommunalförbunds beslut 2013-02-07 § 3.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Västbus reviderade riktlinjer 2012 som är gemensamma för kommunerna
och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med
sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik samt Västbus särskilda
riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga.
_________
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om ärendet som behandlats
under en längre tid. Kärnan är bland annat att belysa problematiken och ansvaret
kommunerna emellan gällande fungerande rutiner för familjehemsplacerade barn.
Skolchef Helena H.Kronberg ger information om nuvarande ansvarsfördelning, som
skiljer sig åt i kommunerna. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om
att nuvarande arbetssätt bygger på gamla rekommendationer i Sveriges Kommuner
och Landstings cirkulär 2006:118, som gäller så länge inget annat delges.
Socialtjänsten och de kommunala grundskolorna i Orust kommun upplevs ha en bra
hantering och dialog i ärenden kring placering av barn i familjehem. Skolorna har ett
mycket bra samarbete med kommunens socialtjänst.
Utskottet för lärande beslutar enligt förslag, det vill säga att
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Västbus reviderade riktlinjer 2012 som är gemensamma för kommunerna
och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med
sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik samt Västbus särskilda
riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga.
_________
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§ 29
Rutin för Anmälan av kränkande behandling
Skolchef Helena H.Kronberg ger information om rutin för Anmälan av kränkande
behandling av elev.
Anmälan av kränkande behandling har tidigare ingått i rutinen för rapportering av
tillbud och olycksfall. Ny rutin behöver införas på grund av text i nya skollagen, som
säger att huvudmannen ska ha information i dessa ärenden – vilket är enda paragrafen i skollagen som säger att rektor ska informera huvudman, det vill säga politiken.
När det gäller kränkande behandling, arbetar Förvaltningsområde Lärande utifrån
huvudfokus om nolltolerans. Skolchef ansvarar för uppföljning m.m.
Det har hittills inkommit tre rapporteringar om kränkande behandling av elev: två
anmälningar gällande elever vid Henåns skola år 7-9 samt en anmälan gällande elev
vid Ellös F-6 skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:14
§ 30
Motion om inrättande av en nämnd för myndighetsutövning
Ulf Sjölinder, Folkpartiet Liberalerna, föreslår i motion inkommen 2012-12-17 kommunfullmäktige besluta att inrätta en nämnd för myndighetsutövning, att nämnden
beslutar i ärenden rörande myndighetsutövning som tillhör Förvaltningsområde
omsorg och/eller Förvaltningsområde lärandes ansvarsområden, att nämnden består
av så få representanter som är verksamhetsmässigt rimligt samt att ersättare har närvarorätt endast då de tjänstgör.
Kommunstyrelseförvaltningen har skickat motionen på remiss till utskottet för
lärande och utskottet för omsorg, med syftet och direktivet att avge yttrande över
motionen utifrån frågeställningen: behovet av en särskild nämnd?, ärendemängd för
myndighetsutövning? samt återkomma med förslag till beslut.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet. Hanteringen av
inkomna motioner bör hanteras annorlunda och ibland mer på övergripande nivå.
Motionen om inrättande av en myndighetsnämnd är ett sådant ärende, som behandlar en organisatorisk övergripande fråga.
Diskussion förs kring tankar om nämnd för myndighetsutövning. De flesta ärenden
inom Förvaltningsområde Lärande hanteras genom tilldelad delegation, vilket gör att
den inkomna motionen med förslag till nämnd för myndighetsutövning endast berör
ärenden inom Socialtjänsten och på så sätt genererar en ”omsorgsnämnd”. Ett annat
alternativ i samband med inrättande av en nämnd för myndighetsutövning, skulle
vara att denna nämnd hanterar samtliga myndighetsärenden i kommunens verksamheter – således även ärenden inom miljö- och byggnadsnämnden.
Kristina Svensson (mp), med instämmande av övriga, framför att motioner först bör
hanteras i kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsens arbetsutskott i samråd
med kommunchef samt föreslår att utskottet för lärande beslutar att svara Kommunstyrelsen att lärande inte ser behov av att ingå i föreslagen nämnd och att motionen
därmed anses vara besvarad.
Utskottet för lärande beslutar
att, enligt förslag, svara Kommunstyrelsen att lärande inte ser behov av att ingå i
föreslagen nämnd, samt
att motionen därmed anses vara besvarad.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:1068
§ 31
Motion om införande av kulturskola
Veronica Almroth, Folkpartiet Liberalerna, föreslår i motion 2012-03-21 kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att omarbeta nuvarande musikskola till kulturskola innefattande ekonomisk kalkyl och tidsplan, att kulturskolan ska
ligga under utskottet för lärande för underlättande av samverkan med förskola, skola
och fritidshem, att fritidsgårdarna läggs under utskottet för lärande, samt att uppdra
till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att införa samlad skoldag på
kommunens fyra grundskolor.
Kommunstyrelseförvaltningen har skickat motionen på remiss till utskottet för
lärande och utskottet för samhällsutveckling, med syftet och direktivet att ge kostnadsöverslag för genomförande av förslaget, avge yttrande över förslaget i övrigt
samt återkomma med förslag till beslut. Remissinstanserna uppmanas samråda med
varandra.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-05-23 § 80 att avstå från att lämna
yttrande då yttrandet från utskottet för lärande bör vara avgörande som underlag för
beslut i inkommen motion.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet. Kulturskola
innebär en verksamhet med fem olika områden på särskild nivå. Ärendet om införande av en kulturskola eller att omarbeta nuvarande musikskola till kulturskola,
är en övergripande organisatorisk fråga som bör hanteras av kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Skolchef Helena H.Kronberg informerar om Samlad skoldag har införts i en lightvariant vid kommunens fyra grundskolor. I konceptet finns redan idag kultur med
i det dagliga arbetet, genom projektet ”Skapande Skola”.
Utskottet för lärande beslutar
att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för hantering, med hänvisning att
genomföra en utvärdering ur ett helhetsgrepp av nuvarande organisation samt
ekonomiska förutsättningar för ett omarbetande av musikskolan till kulturskola.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:535
§ 32
Motion om att upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen
Anders Fröjdö, Socialdemokraterna, föreslår i motion 2012-03-26 kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrelsen att kartlägga barnfattigdomen samt
utarbeta ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för att bekämpa den.
Kommunstyrelseförvaltningen skickade motionen på remiss till utskottet för omsorg, med syftet och direktivet att delge uppfattningen om problematiken finns i
Orust kommun, om utskottet för omsorg har dryftat ämnet tidigare, om frågan
eventuellt har bäring på arbetet med socioekonomi, avge yttrande över motionen i
övrigt samt återkomma med förslag till beslut.
Tf verksamhetschef för omsorg har upprättat remissvar 2012-05-03 med förslag till
beslut. Utskottet för omsorg beslutade 2012-05-29 § 56 att föreslå kommunstyrelsen
besluta att kommunfullmäktige beslutar att med anledning av att frågan hör hemma
dels mer på det generella välfärdsplanet och som bör hanteras på regeringsnivå dels
också på en övergripande kommunal nivå, uppdra åt kommunstyrelsen att begära in
yttranden från kommunens övriga verksamhetsområden, att uppdra åt kommunstyrelsen att utifrån inkomna remissvar, fortsätta arbetet med att upprätta en övergripande plan för att bekämpa barnfattigdomen inom Orust kommun samt att enligt
verksamhetens upprättade skrivelse 2012-05-03, utifrån verksamheten för omsorgs
nivå, anse motionen vara besvarad.
Kommunfullmäktige beslutade 2012-06-28 § 105 enligt utskottet för omsorgs förslag.
Kommunstyrelseförvaltningen har 2012-09-11, utifrån kommunfullmäktiges beslut
2012-06-28, skickat motionen på återremiss till utskottet för omsorg, utskottet för
lärande och utskottet för samhällsutveckling, med syftet och direktivet att delge bedömning av nuläget kring problematiken inom respektive ansvarsområde, beskrivning av vilka problem som finns, vad som görs för att motverka barnfattigdom, vilka
eventuella åtgärder som bedöms rimliga och genomförbara inom respektive ansvarsområde och kostnaderna för dessa, uppskatta lönsamheten på sikt, avge yttrande
över motionen i övrigt samt återkomma med förslag till beslut.
I verksamheten för omsorgs skrivelse 2012-05-03 beskrivs familjer med låg inkomststandard, försörjningsstöd i Orust kommun samt eventuella åtgärder för att bekämpa barnfattigdom.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Utskottet för omsorg behandlade återremissen gällande yttrande över plan för bekämpande av barnfattigdom 2012-12-11. I beslut § 144 beslutade utskottet för omsorg att hänvisa till tidigare översända yttrande enligt verksamhetens skrivelse daterad 2012-05-03 som svar på de syften och direktiv som finns nämnda i kommunstyrelsens återremiss 2012-09-11 samt att föreslå kommunstyrelsen besluta att kommunfullmäktige beslutar att godkänna utskottet för omsorgs tidigare yttrande daterat
2012-05-03 och, utifrån verksamhetsutskottens inkomna yttranden, uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att sammanställa en övergripande plan för att bekämpa
barnfattigdomen inom Orust kommun.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet, och hänvisar till
upprättat remissvar från förvaltningsområdeschef för omsorg, som beskriver ärendet
som en fråga som hör hemma dels mer på det generella välfärdsplanet och som bör
hanteras på regeringsnivå och dels också på en övergripande kommunal nivå. I
remissvaret föreslås också att uppdrag ges åt kommunstyrelsen att begära in yttranden från kommunens övriga verksamhetsområden, att uppdra åt kommunstyrelsen
att utifrån inkomna remissvar fortsätta arbetet med att upprätta en övergripande plan
för att bekämpa barnfattigdomen inom Orust kommun samt att enligt verksamhetens upprättade skrivelse 2012-05-03, utifrån verksamheten för omsorgs nivå,
anse motionen vara besvarad.
Information ges även om att det finns en stor medvetenhet om problematiken kring
barnfattigdom i kommunens skolor och att arbete pågår ständigt för att motverka
detta.
Johan Stein (c) framför att frågan om barnfattigdom dels bygger på en faktisk problematik och dels en upplevd del. Omvärldens krav skapar också en del av problematiken.
Utskottet för lärande beslutar
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att formulera strategier och precisera
hur arbetet med ärendets problematik genomförs inom förvaltningsområdets verksamhet.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2280
§ 33
Motion om temporär stängning av Henåns skola
Veronica Almroth, Folkpartiet Liberalerna, föreslår i motion 2012-08-21 kommunfullmäktige besluta att temporärt och omgående stänga Henåns skola i avvaktan på
att skolmiljön löses för barn och personal medan saneringsarbetet slutförs, samt att
kommunens verksamhetsinformation blir transparent och öppen.
Kommunstyrelseförvaltningen har skickat motionen på remiss till utskottet för
lärande och utskottet för omsorg, med syftet och direktivet att beskriva de nu
vidtagna åtgärderna och återkomma med förslag till beslut.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet.
Utskottet för lärande beslutar
att med anledning av att skolans ledning redan vidtagit åtgärder, anse motionen vara
besvarad.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Skolinspektionen
KS/2013:534
§ 34
Remissvar gällande Ansökan från Thoren Innovation School AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uddevalla
kommun
Thoren Innovation School AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande
för utökning av program vid befintlig skolenhet i Uddevalla kommun. Idag finns
102 elever inom skolan. Ansökan gäller Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet.
Ansökan gäller sammanlagt 140 platser vid fullt utbyggd verksamhet.
Orust kommun bedriver idag ingen egen gymnasieskola inom angivna program utan
kommunens elever bereds plats inom i första hand Uddevalla och Stenungsunds
gymnasieskolor. Eftersom kommunen köper huvuddelen av alla gymnasieplatser är
det till fördel för kommunens elever med ett brett urval av gymnasieskolor och program.
Den sammanlagda volymen elever från Orust kommun är cirka 150 elever per årskull. Denna volym ser ut att bestå under överskådlig framtid.
Under de kommande åren viker sammantaget gymnasieskolans elevkullar kraftigt.
Om det under samma period sker en kraftig expansion av antalet platser kan det kan
leda till avsevärda kostnadsökningar och svårigheter att upprätthålla kvalitet inom
utbildningen. Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på platser och därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Utskottet för lärande beslutar
att svara Skolinspektionen med Förvaltningsområdeschefens skrivelse.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Rektor för Orusts Gymnasieskola
LVS/2013:5
§ 35
Avstängning av elev vid gymnasieskolan
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet om avstängning av
elev vid gymnasieskolan.
Enligt Skollagen får rektor besluta om avstängning av elev först under 2 veckor och
därefter under ytterligare 3 kalenderhalvår. I Skollagen står att läsa:
• Rektor beslutar om avstängning av elev i enlighet med Skollagen 5 kap 17-18 §§
”…får huvudman besluta att helt eller delvis stänga av elev om…/ /…4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero. Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart. Om det kan antas
att någon av förutsättningarna för avstängning enligt första stycket 2-4 är uppfyllda och
beslutet är nödvändigt med hänsyn till elevernas trygghet och studiero, får rektorn
besluta om omedelbar avstängning.”

• Rektor beslutar om avstängning under praktiken i enlighet med Skollagen 5 kap
19-20 §§ ”Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev från en viss
utbildning i gymnasieskolan…/ /…0m, 1. det i utbildningen ingår praktik eller delar av
utbildningen är arbetsplatsförlagd, och 2. det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i
den praktiska tjänstgöringen…/ /… Om det kan antas att förutsättningarna för avstängning enligt första stycket är uppfyllda och det är nödvändigt på grund av brådskande omständigheter, får rektorn besluta om omedelbar avstängning.”

Elevärendet har hanterats av skolan under en längre tid och förslaget till avstängning
grundar sig bland annat på att eleven brutit uppgjord överenskommelse.
Utskottet för lärande beslutar
att, utifrån redogörelse, stänga av berörd elev under två veckor,
att till rektor delegera fortsatt avstängning av eleven enligt Skollagens kapitel 5 §§
17-20, under den tid eleven är fortsatt positivt testad, samt
att ge Förvaltningsområdet Lärande i uppdrag att se över och göra tillägg i kommunens delegeringsordning enligt Skollagen 5 kapitel: att delegera beslut om avstängning av elev till förvaltningsområdeschef för lärande.
_________

Orust kommun
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KS/2012:2188

§ 36
Statistik: Förskolans 15-timmars barnomsorgsplatser
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om kommunens 15timmars barnomsorg, utifrån det beslut som utskottet för lärande fattade 2012-0625, § 99, ”att kontinuerlig rapportering lämnas till utskottet för lärande under hösten
2012”. Två 15-timmars barnomsorgsplatser motsvarar en heltidsplats inom barnomsorgen. 15 barn genererar därmed 7-8 heltidsplatser. Behovet av barnomsorgsplats
förändras ständigt bland annat på grund av att föräldrar får arbete med kort varsel,
att vikariat förlängs eller i samband med att föräldrar erbjuds utbildningsplats.
Rapportering av antal barn under 3 år, som är födda år 2010 och 2011 utifrån
respektive förskola ser ut enligt följande:
Förskola
Bagarevägen
Ängsberget
Ellös
Tvet
Varekil
Ängås
Sesterviksvägen
Totalt
2013-02-28 = 21 barn

Födda -10
F-lediga
0
2
2
2
2
2
2
12

Födda -10
Födda -11
Arb-sökande F-lediga
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
5

Födda -11
Arb-sökande
0
0
1
1
0
0
1
3

Aktuell barnomsorgskö, 2013-02-28:
Henån
18
Svanesund 19
Varekil
8
Ellös
5
Tvet
2
Totalt
52
Inga barn har, per den 2013-02-28, stått i kö i mer än 4 månader och ej erbjudits
plats.
__________
Den 28 februari var det 21 barn under 3 år som var berörda av förskolans 15timmars barnomsorgsplatser, vilket är en ökning med ett barn utifrån redovisning
per sista januari. Ökningen av antalet barn är en stigande trend, men påverkar inte
kösituationen eller reglerna om plats i barnomsorgen enligt 4-månadersregeln.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2013:559

§ 37
Återupptagande av samarbete med Westkust "Förlig Vind" gällande segling för
ungdomar i kommunens grundskolor
Förvaltningschefen vid barn- och utbildningsförvaltningen föreslog barn- och
utbildningsnämnden i december 2004 att ställa in Westkustseglingarna för elever i
årskurs 8 i grundskolan från och med läsåret 2005/2006, med anledning av rådande
budgetläge och kommunens strukturgrupps målsättningar om att reducera kostnaderna för den kommunala verksamheten fram till år 2008.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2004-12-20, § 123, att upphäva eventuella
tidigare fattade politiska beslut avseende elevseglingar med segelfartyget Westkust
för elever i år 8.
_________
Kristina Svensson informerar om önskemålet om att återuppta tidigare samarbete
med Westkust ”Förlig Vind” gällande segling för ungdomar i kommunens grundskolor, årskurs 8 samt eleverna i kommunens gymnasieskola. Förslaget grundar sig
på tanken om Orust som en ö-kommun och det båtbyggeri som kännetecknar Orust
kommun.
Kristina Svensson, Alexander Hutter och Helena H.Kronberg har träffar två representanter från Westkust. Kostnaden skulle preliminärt uppgår till mellan 200-300
tkr, vilket skulle kunna finansieras genom till exempel sponsring.
Kristina Svensson föreslår att utskottet för lärande beslutar att ge Förvaltningsområdet Lärande i uppdrag att arbeta fram ett förslag till beslut, för att därefter återuppta
samarbetet med Westkust med utgångspunkten om en politisk inriktning.
Utskottet för lärande beslutar
att, enligt förslag, ge Förvaltningsområdet Lärande i uppdrag att arbeta fram ett
förslag till beslut, för att därefter återuppta samarbetet med Westkust med utgångspunkten om en politisk inriktning.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2423
§ 38
Christella Barnomsorgs ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen tog under år 2009 emot en ansökan från
Christella Barnomorg/ASAP Ritkonsult KB, om bidrag till pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun.
Christella Barnomsorg har bedrivit verksamhet i Uddevalla kommun från och med
den 1 juli 2007. I sin ansökan anger Christella Barnomsorg att man har för avsikt att
starta pedagogisk omsorg, fritidshemsverksamhet, familjedaghem/flerfamiljssystem
om intresse finns från invånarna på Orust.
Christella Barnomsorg hade då och har idag för avsikt att anställa dagbarnvårdare
som också kan räkna in sitt eget barn i verksamheten, vilket innebär att dagbarnvårdaren inte startar eget företag utan är anställd och därmed behåller tryggheten
att till exempel. vara kvar i a-kassesystemet.
Företaget säger sig ha en god ekonomi och därmed inga problem med att investera
i den nya inriktningen. Christella Barnomsorg skrev i ansökan 2009 att det är ”omöjligt att veta hur stort intresset är och hur många anställda det blir så är det inte relevant att göra en budget för den totala verksamheten” och kommer att återkomma
med budget för personalkostnader och lokaler m.m.
Förvaltningen kontrollerade då ansökan inkom 2009 att inga betalningsanmärkningar
eller konkursfordringar var registrerade. Beräknad omsättning för 2008 var 2.5004.999 tkr. Som ansvarig ägare stod Charlotte Jonasson och Bo Sannholm som
kommanditdelägare.
Förvaltningen hade svårt att bedöma de ekonomiska förutsättningar som företaget
skulle komma att vila på. Intäkter och barnomsorgspeng grundas på antalet inskrivna
barn och därmed inkomsten för företaget och dagbarnvårdaren. Det framgick inte
heller hur företagets budget kommer att se ut.
Förvaltningschefen upprättade tjänsteskrivelse av 2009-11-27, med förslag om att
barn- och utbildningsnämnden skulle besluta att godkänna Christella Barnomsorg
för att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun, under förutsättning
att budget redovisas för verksamheten, att verksamheten i Christella barnomsorg
skall vara öppen för alla samt att barn- och utbildningsförvaltningen skulle ges i
uppdrag att göra en tillsyn av de anställdas hem/verksamhetens lokaler och utemiljö
inför varje start av en ny pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-02-22, § 9, enligt förvaltningens förslag.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Verksamheten för lärande har på nytt tagit emot en ansökan från Christella Barnomsorg om godkännande och bidrag för att starta pedagogisk verksamhet i Orust kommun, enligt samma ansökan och koncept som gjordes år 2009. Den nya ansökan har
inkommit på grund av att det aldrig blev aktuellt att starta pedagogisk verksamhet
med de personer som tidigare var intresserade. Verksamheten för lärande föreslår att
utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna Christella
Barnomsorg att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun och bevilja
bidrag för att starta pedagogisk verksamhet, att verksamheten i Christella Barnomsorg ska vara öppen för alla samt att Verksamheten för Lärande ges i uppdrag att,
enligt årlig upprättad tidsplan, göra verksamhetsbesök och tillsyn av Christella Barnomsorgs verksamhet.
_________
Tf verksamhetschef gav 2012-10-15 information i ärendet och förtydligade att pedagogisk omsorg är den barnomsorgsform som tidigare benämndes ”dagbarnvårdare”
samt informerar om att pedagogisk omsorg styrs utifrån Skolverkets ”Allmänna råd
om pedagogisk omsorg” (SKOLFS 2012:90), vilket inte är samma pedagogiska uppdrag som för den kommunala förskolan utifrån skollagen.
Både Christella Barnomsorg och Ströms Slotts AB är privata aktörer, men i och med
Skolverkets Allmänna råd om pedagogisk omsorg, uppfyller de bådas ansökningar
villkoren för sådan barnomsorgsform. Föräldrar boende i Orust kommun har inte
anmält något större intresse, behov eller efterfrågan av barnomsorgsformen Pedagogisk omsorg.
En redovisning av lediga platser och aktuell kö för respektive kommunal förskola,
januari 2013, prognostiserades 2012-10-15 enligt följande:
• Ellös förskola
6 lediga platser / ingen kö
• Tvets förskola
7 lediga platser / 2 barn i kö
• Varekils förskola
enstaka ledig platser / ingen kö
• Svanesunds förskolor
13 lediga platser / 7 barn i kö
• Henåns förskolor
8 lediga platser / 18 barn i kö
Facklig samverkan genomfördes via information i samverkansgruppen den 27
september och via facklig förhandling i samverkansgruppen den 11 oktober.
Kristina Svensson (mp) framförde vid mötet den 15 oktober önskemål om att
ärendet skulle återremitteras för ett tydligare underlag, till exempel vilka krav
kommunen kan ställa osv, samt att det skulle återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
Utskottet för lärande beslutade 2012-10-15, § 139, att återremittera ärendet för ett
tydligare underlag, till exempel vilka krav kommunen kan ställa osv, samt att det
ska återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23

2013-03-25

Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh redogör för ärendet, upprättad tjänsteskrivelse av 2012-11-12 med förslag till beslut samt vilka villkor som gäller för att
bedriva enskild pedagogisk omsorgsverksamhet. Enligt lagen kan inte kommuner
säga nej till företag som önskar få anordna denna form av barnomsorg. Uppfyller
företaget de krav och villkor som gäller utifrån lagstiftning, föreskrifter, regler och
allmänna råd, bör inte en kommun teckna eget avvikande avtal.
Alexander Hutter (s) tar upp frågan kring den pedagogiska delen av barnomsorg som
ingår i den kommunala förskolans arbete kontra pedagogisk omsorg. Henrik Lindh
redogör för skillnaden för dessa två former av barnomsorg.
Martin Göransson (m) ställer frågan om ersättningsnivå och kostnaden för enskild
pedagogisk omsorgsverksamhet ur kommunperspektiv. Sandra Ferm redogör för
att ersättningen grundar sig på samma ersättningsnivå som kostnaderna för kommunens pedagogiska omsorg. Har inte kommunen pedagogisk omsorg i egen regi,
grundar sig ersättningsnivån på jämförelse med närliggande och liknande kommun.
Orust kommun bedriver inte denna omsorgsverksamhet, men utifrån gjord jämförelse kommer ersättningsnivån att vara cirka 80.000 kronor per barn och år.
Kristina Svensson (mp), med instämmande av Martin Göransson (m) och Michael
Relfsson (fpo) föreslår utskottet för lärande besluta enligt förvaltningsområdeschefens förslag, det vill säga att ge Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB rätt
till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Orust kommun, att rätt till bidrag
gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande föreskrifter och
riktlinjer och att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar innan 2013-12-31 – därefter ska ny ansökan göras.
Alexander Hutter (s) och Catarina Mellberg (s) föreslår avslag till rätt till bidrag för
att bedriva pedagogisk omsorg i Orust kommun för Christella Barnomsorg/ASAP
Ritkonsult KB.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att utskottet för lärande
beslutat bifalla Kristina Svenssons förslag.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg i Orust kommun,
att rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande
föreskrifter och riktlinjer, samt
att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar
innan 2013-12-31, därefter ska ny ansökan göras.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Mot utskottet för lärandes beslut anför den socialdemokratiska gruppen, Alexander
Hutter och Catarina Mellberg, reservation till förmån för eget förslag.
_________
Kristina Svensson (mp) föreslår att utskottet för lärande gör bedömningen att det
inte går att tillföra mer i ärendet och, utifrån det underlag som förvaltningsområdeschefen arbetat fram, skicka ärendet direkt till Kommunstyrelsen för beslut.
Utskottet för lärande beslutar
att, enligt förslag, göra bedömningen att det inte går att tillföra mer i ärendet och,
utifrån det underlag som förvaltningsområdeschefen arbetat fram, skicka ärendet
direkt till Kommunstyrelsen för beslut.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2439
§ 39
Ströms Slott AB:s ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i
Orust kommun
Verksamheten för lärande har tagit emot en ansökan från Ströms Slott AB, om rätt
till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun.
Ströms Slott AB har bedrivit barnomsorg i form av pedagogisk verksamhet sedan år
2009.. I sin ansökan anger Ströms Slott AB att man har för avsikt att starta pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare som arbetar i sitt eget hem eller i hemliknande lokaler och andra former av flexibla lösningar, utifrån brukarna och deras
behov.
Ströms Slott AB har för avsikt att anställa dagbarnvårdare som också kan räkna in
sitt eget barn i verksamheten, vilket innebär att dagbarnvårdaren inte startar eget
företag utan är anställd och därmed behåller tryggheten att till exempel vara kvar i
a-kassesystemet. Magnus Olsson (VD i företaget) står som ägare, och har 10 års
erfarenhet som kommunal skolledare i olika befattningar med ansvar från framförallt
familjedaghem, förskola, grundskola och gymnasieskola. Som chef för Orust står
Catharina Ekstein, som är utbildad förskollärare och har erfarenhet som förskolechef i 6 år.
Företaget beräknar att ha en verksamhet med cirka 30 inskrivna barn inom Orust
kommun. Antalet inskrivna barn och barnens ålderspann uppges dock variera över
tid. Utifrån företagets erfarenhet gör de bedömningen att det kommer vara en jämn
fördelning av barnens åldrar.
Verksamheten för lärande har svårt att bedöma de ekonomiska förutsättningar som
företaget skulle komma att vila på. Intäkter och barnomsorgspeng grundas på antalet
inskrivna barn och därmed inkomsten för företaget och dagbarnvårdaren. Det framgår inte heller hur företagets budget kommer att se ut.
Verksamheten för lärande föreslår att utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna Ströms Slott AB att bedriva pedagogisk smsorgsverksamhet i Orust kommun och bevilja bidrag för att starta pedagogisk verksamhet, att
verksamheten i Ströms Slott AB ska vara öppen för alla samt att Verksamheten för
Lärande ges i uppdrag att, enligt årlig upprättad tidsplan, göra verksamhetsbesök och
tillsyn av Ströms Slott AB’s verksamhet.
_________
Tf verksamhetschef gav information i ärendet och förtydligade att pedagogisk omsorg är den barnomsorgsform som tidigare benämndes ”dagbarnvårdare” samt
informerade om att pedagogisk omsorg styrs utifrån Skolverkets ”Allmänna råd om
pedagogisk omsorg” (SKOLFS 2012:90), vilket inte är samma pedagogiska uppdrag
som för den kommunala förskolan utifrån skollagen.
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Både Ströms Slotts AB och Christella Barnomsorg är privata aktörer, men i och med
Skolverkets Allmänna råd om pedagogisk omsorg, uppfyller de bådas ansökningar
villkoren för sådan barnomsorgsform. Föräldrar boende i Orust kommun har inte
anmält något större intresse, behov eller efterfrågan av barnomsorgsformen Pedagogisk omsorg.
En redovisning av lediga platser och aktuell kö för respektive kommunal förskola,
januari 2013, prognostiserades 2012-10-15 enligt följande:
• Ellös förskola
6 lediga platser / ingen kö
• Tvets förskola
7 lediga platser / 2 barn i kö
• Varekils förskola
enstaka ledig platser / ingen kö
• Svanesunds förskolor
13 lediga platser / 7 barn i kö
• Henåns förskolor
8 lediga platser / 18 barn i kö
Facklig samverkan genomfördes via information i samverkansgruppen den 27
september och facklig förhandling i samverkansgruppen den 11 oktober.
Kristina Svensson (mp) framförde önskemål om att skulle ärendet återremitteras för
ett tydligare underlag, till exempel vilka krav kommunen kan ställa osv, samt att det
skulle återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
Utskottet för lärande beslutade 2012-10-15, § 140, att återremittera ärendet för ett
tydligare underlag, till exempel vilka krav kommunen kan ställa osv, samt att det ska
återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh redogör för ärendet, upprättad tjänsteskrivelse av 2012-11-12 med förslag till beslut samt vilka villkor som gäller för att
bedriva enskild pedagogisk omsorgsverksamhet. Enligt lagen kan inte kommuner
säga nej till företag som önskar få anordna denna form av barnomsorg. Uppfyller
företaget de krav och villkor som gäller utifrån lagstiftning, föreskrifter, regler och
allmänna råd, bör inte en kommun teckna eget avvikande avtal.
Alexander Hutter (s) tar upp frågan kring den pedagogiska delen av barnomsorg som
ingår i den kommunala förskolans arbete kontra pedagogisk omsorg. Henrik Lindh
redogör för skillnaden för dessa två former av barnomsorg.
Martin Göransson (m) ställer frågan om ersättningsnivå och kostnaden för enskild
pedagogisk omsorgsverksamhet ur kommunperspektiv. Sandra Ferm redogör för
att ersättningen grundar sig på samma ersättningsnivå som kostnaderna för kommunens pedagogiska omsorg. Har inte kommunen pedagogisk omsorg i egen regi,
grundar sig ersättningsnivån på jämförelse med närliggande och liknande kommun.
Orust kommun bedriver inte denna omsorgsverksamhet, men utifrån gjord jämförelse kommer ersättningsnivån att vara cirka 80.000 kronor per barn och år.
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Kristina Svensson (mp), med instämmande av Martin Göransson (m) och Michael
Relfsson (fpo) föreslår utskottet för lärande besluta enligt förvaltningsområdeschefens förslag, det vill säga att ge Ströms Slott AB rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg i Orust kommun, att rätt till bidrag gäller under förutsättning att
verksamheten bedrivs utifrån gällande föreskrifter och riktlinjer och att beslutet om
rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar innan 2013-12-31 därefter ska ny ansökan göras.
Alexander Hutter (s) och Catarina Mellberg (s) föreslår avslag till rätt till bidrag för
att bedriva pedagogisk omsorg i Orust kommun för Ströms Slott AB.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att utskottet för lärande
beslutat bifalla Kristina Svenssons förslag.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Ströms Slott AB rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Orust
kommun,
att rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande
föreskrifter och riktlinjer, samt
att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar
innan 2013-12-31, därefter ska ny ansökan göras.
Mot utskottet för lärandes beslut anför den socialdemokratiska gruppen, Alexander
Hutter och Catarina Mellberg, reservation till förmån för eget förslag.
_________
Kristina Svensson (mp) föreslår att utskottet för lärande gör bedömningen att det
inte går att tillföra mer i ärendet och, utifrån det underlag som förvaltningsområdeschefen arbetat fram, skicka ärendet direkt till Kommunstyrelsen för beslut.
Utskottet för lärande beslutar
att, enligt förslag, göra bedömningen att det inte går att tillföra mer i ärendet och,
utifrån det underlag som förvaltningsområdeschefen arbetat fram, skicka ärendet
direkt till Kommunstyrelsen för beslut.
_________

