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Situationen inom barnomsorgen
Dnr KS/2015:131
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 k๖n inom barnomsorgen.
Barnomsorgsadministratör Susanne Göransson och Carina Adolfsson ger uppdaterad
information kring kön till förskoleplatser och situationen inom barnomsorgen.
__________
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Hantverksprogrammets verksamhet och ekonomi
Dnr KS/2017:373
Bakgrund
Hantverksprogrammet med inriktning finsnickeri vid Orust kommuns gymnasieskola
och vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.
Under de senaste åren har elevunderlaget varit vikande vid Hantverksprogrammet.
En av anledningarna till det vikande elevunderlaget är att programinriktningarna
ändrades i samband med gymnasieförordningen 2011. Läroplanens utformning
innebär att det finns två utgångar, antingen yrkesutgångar eller högskoleförberedande
program. Vikande elevunderlag har visat sig i hela landet för samtliga yrkesprogram,
inklusive Hantverksprogrammet. Orust kommuns hantverksprogram erbjuder
grundläggande behörighet till högskolestudier.
Skolans programråd/yrkesråd är positiva till utbildningen och de är tydliga med att
branschen är måna om att hantverksprogrammet finns för framtida
rekryteringsbehov. Branschen har behov av rekrytering idag.
Orust kommun har en mångårig tradition inom Hantverksprogrammet med
inriktning finsnickeri.
När verksamheten bedrevs i privat regi betalde kommunen för varje elev enligt en
framtagen prismodell. Verksamheten var då avgränsad till att endast gälla
gymnasieskolans hantverksprogram. Sedan kommunen övertagit hela verksamheten
kan nu olika utbildningar bedrivas inom lokalerna och med befintliga lärare. Det
gäller elever inom Individuella programmets Yrkesintroduktion och
Språkintroduktion men även inom Vuxenutbildningens yrkesvux. Orust kommun har
erhållit statsbidrag från Skolverket för Hantverksutbildning inom SFI (Svenska för
invandrare) och inom Särvux sker utbildning för en elev. Uddevalla kommun har
uttryckt önskemål om köp av ytterligare platser inom yrkesvux.
Även om Hantverksprogrammets elever är få har verksamheten en flexibilitet inom
vår småskaliga gymnasieskola/vuxenutbildning att m๖ta flera olika behov:
• att möta framtida behov av finsnickare enligt branschens f๖retrไdare Hantverksprogrammet inte finns i så många kommuner
• att inom Individuella programmet skapa m๖jlighet till praktisk yrkesintroduktion
• att möta våra nyanlända elever som har kort skolbakgrund, men kommer från en
hantverkstradition
• att Uddevalla kommun är intresserade av att köpa platser inom ramen för regional
vuxenutbildning
• att det finns vuxenutbildningselever som gör utbildningen
• att elever som läser SFI har påbörjat hantverksintroduktion med integrerad
svenska i en förhoppning att få ett snabbare inträde på arbetsmarknaden
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• att lokalerna används som undervisningslokaler för andra utbildningar än enbart
hantverksprogrammet
• att elever som läser SFI har sin samhällsinformation i lokalerna
Ekonomisk kalkyl 2017 (utbildningen fortsätter med intag hösten 2017)
Kostnader
1,9 mkr
Bedömd intäktsnivå IKE -600 tkr, avser tre elever vt 2017 och fem elever ht 2017
Alternativkostnad
-113 tkr (avser två elever vt 2017, egen regi istället för
KE)
Kostnad
1,1 mkr
Förtydligande till den ekonomiska kalkylen:
• Personalkostnader; 1,75 hantverkslärare, arbetar med samtliga elever som har
koppling till Hantverksprogrammet. (övriga lärare/adm/elevhälsa etc är inte
medräknad, skulle inte påverkas i något betydande omfattning vid eventuell
nedläggning.)
• Lokalkostnader: Interna lokalkostnader för lokalen samt elkostnader. (Vågen är
inte medräknad, påverkas inte av eventuell nedläggning.)
• Undervisning: 1-1 dator för eleverna på gymnasieprogrammet, läromedel för
eleverna på gymnasieprogrammet. Skyddskläder. Allt förbrukningsmaterial inom
hantverksämnet (oavsett elevgrupp).
• Inventarier: Avskrivning och räntekostnader samt reparation och underhåll av
inventarierna.
• Övrigt: Telefon, IT, måltidskostnader, kostnader kopplade till 1,75 hantverkslärare.
Terminskostnad
Kostnader
IKE
Alternativkostnad

Våren 2017
950 000
-224 555
-113 000
612 446

Hösten 2017
950 000
-374 258
0
575 743

Nuläge elevsituation gymnasieprogrammet/Antal gymnasieelever på
utbildningen, våren 2017
årskurs
IKE
Orust
Totalt
åk 1
1
1
åk 2
1
1
åk 3
1
2
3
Totalt
3
2
5
Antal gymnasieelever på utbildningen preliminärt hösten 2017
Årskurs
IKE
Orust
Totalt
åk 1 (första antagning, 1:a hand) 3
3
åk 2
1
1
åk 3
1
1
Totalt
5
0
5
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Övriga elever inom Hantverksprogrammet/finsnickeri (elever som inte läser
gymnasieutbildningen):
• Språkintroduktion: 3 elever läser språkintroduktion där svenskundervisning
kombineras med yrkesintroduktion mot hantverksprogrammet
• Komvux: 4 elever läser enstaka kurs inom hantverksämnet
• Yrkesvux: 5 elever läser hantverksintroduktion med yrkessvenska för nyanlända
• Särvux: 1 elev läser orienteringskurs inom hantverk inom ramen för särvux
Statsbidrag med koppling till utbildningen
Orust samverkar sedan 1 januari 2017 med Färgelanda, Strömstad, Uddevalla och
Tanum kring regional yrkesutbildning. Genom denna samverkan söks bidrag för
yrkesvux, där yrkesvux i form av Hantverksutbildning samt hantverksintroduktion
med yrkessvenska för nyanlända är en av delarna som Orust bidrar med till
samarbetet.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och rektor Vendela Lekander ger ytterligare
information i ärendet.
__________
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Västra Götalandsregionens Kraftsamling för fullföljda studier
Dnr KS/2017:380
Dialog kring konferensen ”På väg – med gemensam kraft!”, som Västra Götalandsregionen anordnade den 27 februari en konferens för tjänstemän och politiker inom
lärande och omsorg. 2017 års konferens utgick från Västra Götalandsregionens
Kraftsamling för fullföljda studier.
__________
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Budgetuppföljning 2017
Dnr KS/2016:597
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information
om upprättad prognos och ekonomiskt utfall avseende budget 2017, utifrån perioden
januari-februari 2017.
__________
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Förlängning av nuvarande "Avtal - Skollinjer på Orust"
Dnr KS/2017:381
Bakgrund
Orust kommun har idag skollinjer enligt avtal med Västtrafik. Västtrafik har i sin tur
upphandlat trafiken som bedrivs av Bergkvara Buss.
I den beställning som gjordes från kommunen inför upphandlingen låg att all trafik
skulle vara tillgänglig för allmänheten. Det finns därför ingen specifik skolskjuts utan
all trafik är skollinjer, skyltade som 900-linjer, som är tillgängliga för alla. I verkligheten har det visat sig att det är få resande utöver de elever som reser till och från
sina skolor.
Elever i fristående skolor har, enligt beslut i dåvarande Barn- och utbildningsnämnden,
rätt till busskort för resa till och från sina skolor, om det kan ske på ett trafiksäkert sätt.
I avtalet med Västtrafik står följande:
”Avtalet gäller från och med 2012-06-17 till och med tidtabellsskiftet i juni 2020, med
möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. Den angivna tidsperioden överensstämmer
med löptiden för det avtal som Västtrafik tecknat med trafikföretaget. Innan juni
2017 ska kommunen och Västtrafik vara överens om trafiken ska upphandlas på nytt
alternativt ytterligare optionsår lösas ut.”
Under senaste tiden har en dialog skett mellan förvaltningsområdena Samhällsutveckling
och Lärande angående möjligheten att ytterligare samordna trafik för att skapa en större
tillgänglighet till kollektivtrafik för boende på Orust. Tillsammans görs bedömningen att
det i dagsläget inte finns förutsättningar att komma vidare med denna fråga.
Det finns idag inget som talar för att en ny upphandling med samma innehåll kan bli
billigare än nuvarande avtal. Betydande besparingar för elevers skolskjuts kan ske
men förutsätter då man gör avsevärda förändringar. Det kan gälla allmänhetens
tillgång till trafik och förändringar av skolornas start- och sluttider. I samband med
förra upphandlingen beslutade Barn- och utbildningsnämnden att inte optimera
skolornas tider utifrån skolskjutsar eftersom det skulle innebära väldigt sena
eftermiddagar för många elever.
Den samlade bedömningen är därför att det lämpligaste i nuvarande situation är att
utlösa den option till förlängning av avtalstid som finns i avtalet. Det ger d Orust
kommun en möjlighet att arbeta fram en tydlig ๖nskan om vad som ska ingå i ett nytt
avtal.
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Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att utnyttja den option som finns om att f๖rlไnga nuvarande ”Avtal - Skollinjer på
Orust” med två år.
__________
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Statistik kring elevers frånvaro i kommunal grundskola
Dnr KS/2017:382
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om och statistik kring elevers frånvaro
i de kommunala grundskolorna.
__________
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Resultat från Medarbetarenkät HME 2016 avseende Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2017:383
Orust kommun genomför årligen en medarbetarenkät (HME). Frågorna i enkäten är
framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting och syftar till att mäta ”hållbart
medarbetarengagemang”. Resultatet presenteras i personal- och arbetsmiljöbokslutet.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om resultatet avseende
Förvaltningsområde Lärande.
__________
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Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Stensbo Friskola
Dnr KS/2016:1436
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh, ordförande Kristina Svensson och vice
ordförande Veronica Almroth ger återkoppling från verksamhetsbes๖ket vid Stensbo
Friskola.
__________
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Förvaltningens information 2017 (Lärande)
Dnr KS/2017:55
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om aktuella ärenden.
__________
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Politikens information 2017 (Lärande)
Dnr KS/2017:54
Ordförande Kristina Svensson m.fl ger information om aktuella ärenden.
__________
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Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
(2016)
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Förvaltningsområde Lärande. Informationen ska inte göras på individuell nivå utan i form av
mängdredovisning och utifrån en professionell bedömning av anmälningarna som
lämnas in.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information och redovisning av inkomna
rapporter och utredningar (2016) gällande diskriminering/kränkande behandling: tre
av rapporterna avser Ellös skola och tre av rapporterna avser Henåns skola.
__________

2017-03-06

17

Utskottet för lärande

Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
(2017)
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Förvaltningsområde Lärande. Informationen ska inte göras på individuell nivå utan i form av
mängdredovisning och utifrån en professionell bedömning av anmälningarna som
lämnas in.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information och redovisning av inkomna
rapporter och utredningar (2017) gällande diskriminering/kränkande behandling: fyra
av rapporterna avser Ellös skola och en rapport avser Henåns skola.
__________
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Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut
från Förvaltningsrätten i elevärende.
1. Förvaltningsrättens dom/beslut av 2017-02-09 i ärende angående skolskjuts för elev.
Dnr KS/2016:1394.
Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut om skolskjuts för elev.
Förvaltningsrätten i Göteborg avslår överklagandet.
__________

