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KS/2015:131

§ 115
Situationen inom barnomsorgen
Utskottet för lärande beslutade 2014-05-12, § 43, att det regelbundet ska ges uppdaterad information om situationen inom barnomsorgen. Inom Orust kommun
erbjuds förskola i Ellös, Tvet, Varekil, Svanesund och Henån. Dessutom finns
fristående verksamhet i Svanvik/Varekil, Henån och Slussen.
Kommunen har en skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader. Aktuell kö är
alltid en ögonblicksbild, vilket gör att situationen kan förändras med kort varsel.
För att kunna möta den stora efterfrågan på platser, gjordes under hösten 2014
bedömningen att göra en tillfällig utökning i Henån. Detta för att bäst kunna möta de
behov som finns hos föräldrar. Den tillfälliga utökningen bedömdes kunna ske inom
budgetram.
I dagsläget ser det bekymmersamt ut att kunna erbjuda plats i barnomsorgen under
våren 2016 för de som önskar Svanesund. Det är fler födda barn i Svanesund än
föregående år; lika många födda barn som antalet 6-åringar som lämnar förskolorna i
Svanesund.
Det görs en månatlig uppföljning av situationen och kön inom barnomsorgen,
särskilt inom Sydost-området.
Barnomsorgsadministratörerna Susanne Göransson och Carina Adolfsson ger
information om situationen och kön inom barnomsorgen, dels utifrån lediga platser
per respektive förskola och dels utifrån antal barn som lämnar sin plats i
barnomsorgen som 6-åringar i jämförelse med antal hittills födda barn under 2015.
Totalt är det 107 barn som lämnar förskolan som 6-åringar hösten 2016, födda barn
under 2015 uppgår i dagsläget till 112 stycken. Siffrorna fördelade per område/ort är
enligt följande:
Område/ort
Svanesund
Henån
Ellös
Tvet
Varekil

Antal 6-åringar, ht 2016
27
28
23
12
17

Antal födda barn, hittills
43
35
15
5
14
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Antal lediga platser i barnomsorgen
Tvets förskola
3 platser
Varekils förskola
4 platser
Ellös förskola
3-4 platser
Svanesunds förskolor
inga platser
Bagarevägens förskola
5 platser
Ängsbergets förskola
5 platser
Det finns behov av en långsiktig lösning kring barnomsorgssituationen. Avdelningen i
Varekil är en temporär lösning under våren 2016. Behovet och kön för barnomsorg i
Svanesund påverkas både av antalet födda respektive antalet 6-åringar men även många av
de inflyttningar som sker till kommunen. En annan mycket stor osäkerhetsfaktor är antalet
asylsökandes behov av barnomsorg.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2014:1668

§ 116
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid vuxenutbildningen och gymnasieskolan
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från
verksamhetsbesöket vid vuxenutbildningen och gymnasieskolan.
Det råder stor samstämmighet bland elever och personal. Skolans småskalighet bidrar
till större möjlighet för individanpassade studier och lärmiljö. Några förbättringsområden som framförs är till exempel färre studier på distans/fler studier vid skolan,
uppdatering och utökning inom IT-området, ett förbättrat arbete kring systematiskt
kvalitetsarbete samt tillgång till IT-stöd som Unikum, Skola24 och Google sites. De
flesta av ovanstående förbättringsområden pågår redan idag ett arbete med att införa.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2015:2007

§ 117
Tidsplan för verksamhetsbesök/tillsynsbesök, övriga insatser m m år 2016
(Förvaltningsområde Lärande)
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh presenterar upprättad tidsplan för förläggning och genomförande av verksamhetsbesök, tillsynsbesök, temadagar och möten
med centrala verksamhetsrådet under 2016 och 2017. Med anledning av att mötesdagarna för den politiska agendan inte är fastställda avseende år 2017, anges endast
förläggning per månad för de olika verksamheterna. Den förändring som är gjord
inför kommande verksamhets- och tillsynsbesök, är att besöksschemat nu följer
respektive förskolechefs/rektors ansvarsområde istället för per område.
Utskottet för lärande beslutar
att fastställa tidsplanerna för både 2016 och 2017 enligt upprättade förslag.
__________
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§ 118
Sammanträdesplan för utskottet för lärande 2016
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson redogör
för behovet av att ställa in utskottet för lärandes sammanträde den 11 januari 2016.
Utskottet för lärande beslutar
att ställa in det fastställda sammanträdet för utskottet för lärande den 11 januari 2016.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2015:1310
§ 119
Beslut om Samverkansavtal för gymnasieutbildning (fritt sök) inom Fyrbodal
Under 2015 har frågan om fritt sök till gymnasieskolan inom Fyrbodals kommunalförbund utretts. Ett avtalsförslag har arbetats fram och alla kommuner har yttrat sig.
Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund fattade 2015-11-19, följande beslut:
• Direktionen beslutar att rekommendera medlemskommunerna att teckna på avtal
om fritt sök i enlighet med förslaget.
”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 procent av Orust kommuns
gymnasieelever.
För de elever som bor i den södra kommundelen önskas oftast gymnasieplats i
Stenungsund. Det rör sig om cirka 25 procent av kommunens elever. Eftersom
Stenungsund tillhör GR finns idag ingen möjlighet att sluta ett samverkansavtal med
en enskild kommun. Stenungsund och Orust har en överenskommelse om att elever
från Orust ska vara förstahandsmottagna utifrån en bedömning av särskilda skäl.
Genom ett samverkansavtal inom Fyrbodal skapas möjligheter för våra elever att
vara förstahandsmottagna inom hela Fyrbodal vilket är en fördel för kommunens
elever. Avtalet bedöms endast ha marginella ekonomiska konsekvenser.
Kristina Svensson informerar om att det kommer att upprättas ett tilläggsavtal till
samverkansavtalet, som omfattar ansökningar till kurser inom gymnasiesärskola.
Utskottet för Lärande föreslår kommunstyrelsen besluta
att teckna Samverkansavtal för gymnasieutbildningen (fritt sök) inom Fyrbodal.
__________
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KS/2015:2010

§ 120
Frånvarohantering - Riktlinje för att främja närvaro samt Rutin för att anmäla och
följa upp frånvaro
Utvecklingschef Lars Jansson presenterar och ger information om frånvarohantering
i grundskolan samt om de upprättade dokumenten ”Riktlinje för att främja närvaro”
och ”Rutin för att anmäla och följa upp frånvaro”. Både riktlinjen och rutinen avses
gälla från och med 1 januari 2016.
Riktlinjen för att främja närvaro beskriver bland annat skolans ansvar, vårdnadshavares
ansvar, avvikelser och uppdatering samt hantering av information i digitala system.
Rutinen för att anmäla och följa upp frånvaro beskriver bland annat tidpunkt, vem som
anmäler frånvaro och hur frånvaroanmälan görs, bedömning av orsak till frånvaro,
uppföljning av ogiltig respektive giltig frånvaro samt uppföljning.
Utskottet för lärande beslutar
att uppföljning av både riktlinjen och rutinen görs vid vårterminens slut och att
återkoppling ges till utskottet för lärande.
__________
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KS/2015:548

§ 121
Budget 2016 - Förvaltningsområde Lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh presenterar upprättad detaljbudget- och
uppdragsdokument avseende budgetåret 2016.
Information ges bland annat om att hyresjusteringar görs i november/december och
att verksamheten ges kompensation för vissa kostnader. Totalt sett prognostiseras ett
stabilt budgetläge under 2016. I kommunens detaljbudget- och uppdragsdokument
ingår respektive förvaltningsområdes budgetdokument.
Några av de satsningar som görs under 2016 är förstärkning av elevhälsan med
utökning av kuratorstjänst, extra medel till särskolan för stöd till särskoleintegrerade
elever, utökad pott för utvecklingsmedel, ökad IT-satsning till en lägre kostnad och
arbetskläder inom förskolan. Det avsätts också en viss budgetreserv centralt för att
bättre kunna möta upp kostnader för anställande av ytterligare personal i samband
med asylsökande och ensamkommande flyktingbarn. Öppna förskolans verksamhet
behålls.
Veronica Almroth, Liberalerna, saknar skriftlig redovisning i budgetärendet och
framför synpunkter kring utskottets beredningsnivå kring budget.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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§ 122
Information: Situationen för asylsökande och ensamkommande flyktingbarn
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om nuläget och om det arbete
som pågår centralt kring situationen av nyanlända. Det förekommer möten avseende
nuläget, i stort sett dagligen. Diskussioner förs kring hantering av den ökning av antal
nyanlända barn, som påverkar både Lärande och Omsorg.
Diskussioner förs kring det planerade boendet i Tvets förskolas tidigare förskolelokal. Det finns en oro hos vårdnadshavare till barn i Tvets förskola kring hur
boendet kan komma att påverka verksamheten. Det planeras att anordna ett Öppet
Hus i samband med att boendet öppnas, för att ge information och möjlighet att
besöka den verksamhet som är planerad att bedrivas.
Personalen inom Ellös förskola har anordnat barnomsorg för de barn som idag är
boende på Tofta Gård.
I dagsläget finns de flesta asylboenden placerade på västra Orust. För att kommunen
ska kunna ha möjligheten att anordna barnomsorg och skolgång, finns behov av att
börja fördela boendena till andra områden i Orust kommun.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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§ 123
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 och skola
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett samtliga förvaltningsområdeschefer i
uppdrag att gemensamt undersöka möjligheterna för nyttjande av lokaler för såväl
barnomsorg, skola som äldreomsorg i Ellös.
Bagarevägens förskola
Bagarevägens förskola har genomfört taklagsfest av den nya förskolan, som kommer
att bli en mycket fin förskola med stora möjligheter till flexibilitet. I dagsläget pågår
uppsättning av innerväggar och arbete med utemiljön, i väntan på golvplattans
torktid för mattläggning.
Modulerna: Henåns skola och Bagarevägens förskola
Hyresavtalen för samtliga moduler/lätta byggnader avseende Henåns skola och
Bagarevägens förskola har sagts upp. Avtalen har en uppsägningstid med 6 månader.
Familjecentral/Familjens Hus
Det senaste decenniet har frågan om att starta en Familjecentral alternativt Familjens
Hus diskuterats vid ett flertal tillfällen. Diskussion fördes på kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde i december kring möjligheten att åter aktualisera frågan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge i uppdrag att se över möjligheten
för en samverkande verksamhet i linje med Familjecentral alternativt Familjens Hus i
Henån samt lämplig lokalisering, gemensamt med regionen.
Tvets förskola
Den förening som uttryckt önskemål om att få köpa lokalerna i Tvet, arbetar i
dagsläget med sitt svar till kommunen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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§ 124
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information.
Rektor vid gymnasiet/vuxenutbildningen
Ordinarie innehavare av tjänsten som rektor vid gymnasiet och vuxenutbildningen
har aviserat att hon inte kommer att återgå till sin tjänst inom verksamheten.
Överenskommelse har gjorts med nuvarande vikarierande rektor, om att fortsätta
uppdraget under 2016.
Förskolechef vid Ängsbergets och Varekils förskolor
Ansökningar har inkommit och processen pågår med rekrytering av ny förskolechef
för Ängsbergets och Varekils förskolor.
Rektor Ellös skola
Rektor vid Ellös skola har aviserat att hon avser gå i pension i slutet av vårterminen
2016. Tjänsten kommer att utannonseras inom kort.
Skolinspektionens tillsyn
Kommunens har fått förlängd svarstid till slutet av januari 2016 när det gäller
kommunens svar på huvudmannanivå, Henåns 4-6 skola, Ängås 7-9 skola och
grundsärskolan. En redovisning av svaren kring dessa kommer att ges vid
kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2016, för att sedan inlämnas till
Skolinspektionen. Kommunens svar gällande Henåns 7-9 skola och gymnasiet/
vuxenutbildningen ska vara Skolinspektionen tillhanda i slutet av april månad 2016,
och kommer att behandlas via utskottet för lärande inför beslut i kommunstyrelsen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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§ 125
Ordföranden informerar
Ordföranden Kristina Svensson ger information om ett besök hos rektor för Henåns
4-6 skola. Bland annat framkom att det finns viss problematik med tekniken i
samband med ett utvecklingsprojekt kring programmering, att man arbetar aktivt
med kollegialt lärande samtal och att det kommer att bli mycket lättare med
samordning i verksamheten när Henåns skolas årskurser är samlade i Henån.
Information gavs även om Skolverkets dialogmöte med Fyrbodals kommunalförbund, där Kristina Svensson och rektor Vendela Lekander deltog.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
LVS/2015:9
§ 126
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har en ny 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 gällande kränkande behandling för perioden 2015-11-03-11-30. Under denna period har det inkommit tre utredningar och rapporter: en som
avser Henåns skola och två som avser Ängås skola. Åtgärder är vidtagna och
incidenterna är utredda.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen

§ 127
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut i
anmälningsärende från Skolinspektionen.
1. Skolinspektionens beslut av 2015-11-18 i ärende gällande elevs skolsituation vid
Ängås F-6 skola. Dnr LVS/2015:12.
Skolinspektionen förelägger Orust kommun att senast den 18 januari 2016 vidta
åtgärder så att elevens rätt till utbildning och särskilt stöd tillgodoses samt att
skollagens bestämmelser om skyldigheten att motverka kränkande behandling
följs.
2. Skolinspektionens beslut av 2015-11-25 i ärende gällande elevers skolsituation vid
Henåns skola. Dnr LVS/2015:36.
Skolinspektionen avskriver ärendet, med anledning av att anmälningarna bedöms
beröra de områden som omfattas i beslut om vite efter genomförd tillsyn 2015.
Bedömningen görs att det inte finns tillräckliga skäl att ytterligare utreda de upp-’
gifter som framkommit i inlämnade skrivelser.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

