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KS/2015:131
§1
Situationen inom barnomsorgen
Utskottet för lärande beslutade 2014-05-12, § 43, att det regelbundet ska ges uppdaterad information om situationen inom barnomsorgen. I Orust kommun erbjuds
förskola i Ellös, Tvet, Varekil, Svanesund och Henån. Dessutom finns fristående
verksamhet i Svanvik (Varekil), Henån och Slussen.
Kommunen har skyldighet att erbjuda plats inom 4 månader. Aktuell kö är alltid en
ögonblicksbild, vilket gör att situationen kan förändras med kort varsel. Det görs en
månatlig uppföljning av situationen och kön inom barnomsorgen.
Barnomsorgsadministratör Susanne Göransson ger uppdaterad information kring
kön till förskoleplatser och situationen inom barnomsorgen:
• I Henån-området finns idag 8 barn i kö till barnomsorgsplats, varav 5 barn får
erbjudande om plats.
• I Svanesunds-området finns idag 9 barn i kö till barnomsorgsplats, bedömningen
är i dagsläget att huvuddelen kommer att kunna erbjudas plats.
• I Varekil finns idag 8 barn i kö till barnomsorgsplats, men inga lediga platser.
• I Tvet finns idag inga barn i kö till barnomsorgsplats och inga lediga platser.
• I Ellös finns idag 1 barn i kö till barnomsorgsplats, förskolan har lediga platser.
I och med sexmånadersregeln, ansöker många vårdnadshavare om barnomsorgsplats
under månaderna februari och mars inför behovet av barnomsorg till hösten. Kön
till barnomsorgen är idag ansträngd, vilket innebär att möjligheten att minska barngrupperna, för närvarande bedöms vara liten. Anpassningar och individuella lösningar görs i den mån det är möjligt.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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Exp: Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KS/2011:1912
§2
Yttrande kring samrådshandling gällande detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.
"Mollösunds hamnområde"
Bakgrund
Förvaltningsområde Samhällsutveckling har skickat förslag till detaljplan gällande
Mollösund 5:351 m.fl på remiss till utskottet för lärande. Syftet med detaljplanen för
området är att ta ett helhetsgrepp på utvecklingen i Mollösunds centrala delar och
skapa förutsättningar för utveckling av Mollösunds hamnområde och delar av
området nordväst om befintlig bebyggelse. Planförslaget möjliggör förutsättningar
för en fortsatt utveckling av Mollösund genom tillkomst av bostäder, service och
handel.
Inom Orust kommun har elevantalet varit vikande under några år. Förvaltningsområde Lärande gör bedömningen att ett eventuellt ökat antal elever kommer att
rymmas inom befintliga skolor.
Skollinjer finns redan idag från det föreslagna områdena. Möjligtvis kan busstorlek
behöva ändras i något fall om antalet barn ökar kraftigt.
Inom förskolan finns idag platser att tillgå på västra Orust. Här kan situationen
snabbt förändras eftersom framförhållningen i planeringen är kort.
Sammantaget bedöms inte planförslaget påverka Förvaltningsområde Lärandes
verksamheter i någon nämnvärd omfattning.
Utskottet för lärande beslutar
att, i sitt yttrande, ange att det inte finns några synpunkter på föreslagen detaljplan för
Mollösund 5:351 m.fl ”Mollösunds hamnområde”.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

2017-01-30

KS/2016:1044
§3
Förändring av sammanträdesplan för Utskottet för lärande 2017
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-31, att fastställa sammanträdesplan för
utskottens och kommunstyrelsens sammanträden under 2017.
Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen anordnar en konferens i Göteborg
den 27 februari med temat ”På väg – med gemensam kraft!”. Konferensen tar upp
frågan kring barns och ungas hälsa och framtid, vilket är en välfärdsfråga som berör
många olika verksamheter såväl regionalt som lokalt. Konferensen vänder sig till
både tjänstemän och politiker inom lärande och omsorg.
Med anledning av inbjudan och intresset att delta om deltagande vid konferensen i
Göteborg den 27 februari, föreslås utskottet för lärandes sammanträde flyttas fram
till den 13 mars.
Utskottet för lärande beslutar
att flytta utskottet för lärandes sammanträde 2017-02-27 till 2017-03-13,
att både ordinarie och ersättare i utskottet för lärande erbjuds delta i
Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionens konferens den 27 februari, samt
att kostnaden belastar utskottet för lärandes konto.
__________

Orust kommun
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KS/2016:1436
§4
Beslut om politikens deltagande vid verksamhetsbesök m m inom
Förvaltningsområde Lärande 2017
Ordförande Kristina Svensson ger information om förslag till politikens deltagande
vid verksamhets- och tillsynsbesöken under 2017. Kommande utbildningsdagar,
konferens och temadagar kommer att innebära en kostnad för utskottet för lärande.
Med anledning av detta och för att hålla budget inom ram, föreslås att ordförande
och vice ordförande representerar politiken vid verksamhetsbesöken under 2017.
Michael Relfsson (Fpo) framför vikten av det politiska deltagandet i samband med
verksamhetsbesöken och föreslår att nuvarande modell kvarstår samt att någon
konferens, utbildningsdag eller temadag ställs in.
Maria Sörkvist (C), Alexander Hutter (S) och Elsie-Marie Östling (S) framför också
betydelsen av verksamhetsbesöken och den insyn i verksamheterna dessa ger, men
upplever att de dagar som anordnas för övergripande information behöver
prioriteras.
Utskottet för lärande beslutar
att ordförande och vice ordförande representerar politiken vid verksamhetsbesöken
under 2017, samt
att utvärdera beslutet under hösten 2017.
__________

Orust kommun
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KS/2017:131
§5
Deltagande vid konferenser 27 februari och 24-25 april 2017
Ordförande Kristina Svensson ger information om de två konferenserna:
• ”På väg – med gemensam kraft” som anordnas av Folkhälsokommittén Västra
Götalandsregionen den 27 februari 2017 i Göteborg, samt
• Sveriges Skolriksdag som anordnas av Sveriges Kommuner och Landsting den
24-25 april 2017 i Stockholm.
Ordförande Kristina Svensson föreslår att både ordinarie och ersättare i utskottet för
lärande erbjuds delta i konferensen den 27 februari i Göteborg samt att ordförande
och vice ordförande deltar vid Sveriges Skolriksdag den 24-25 april i Stockholm.
Utskottet för lärande beslutar
att både ordinarie och ersättare i utskottet för lärande erbjuds delta i konferensen den
27 februari i Göteborg, samt
att ordförande och vice ordförande deltar vid Sveriges Skolriksdag den 24-25 april i
Stockholm.
Anmälan görs av respektive deltagare.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2015:548
§6
Budget 2016: Årsbokslut gällande Förvaltningsområde Lärande
Arbetet pågår med upprättande av bokslutet avseende budget 2016. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information i ärendet.
Arbete pågår med att sammanställa och upprätta årsbokslutet avseende år 2016 för
Orust kommun. I början av februari ska de olika förvaltningsområdenas arbete vara
klart och underlag ska lämnas till ekonomienheten för fortsatt hantering.
Förvaltningsområde Lärande fick under helåret 2016 utbetalningar med totalt 12,5
miljoner kronor från Migrationsverket, som avser ansökningar för både 2015 och
2016. Resultatet för Förvaltningsområde Lärande år 2016, prognostiseras uppgår till
4,9 miljoner kronor, betydligt bättre än vad prognosen indikerade per november
månad. Det positiva resultatet utgörs till största delen av den extra tilldelningen av
budgetmedel med 5,34 miljoner kronor som Förvaltningsområde Lärande fick under
våren 2016 för att täcka extrakostnader för flyktingverksamheten. Den extra tilldelning har inte varit nödvändig att använda i den grad man förutspådde, vilket utgör
resultaten för både grundskola och gymnasieskola/vuxenutbildning. Därutöver har
en återbetalning gjorts från Västtrafik.
Resultatet per verksamhet ser ut enligt följande:
• Förskolan redovisar ett resultat i form av ett underskott med 600 000 kronor.
• Grundskolan redovisar ett resultat i form av ett överskott med 1,2 miljoner kronor.
• Gymnasieskolan/Vuxenutbildningen redovisar ett resultat i form av ett överskott
med 5,6 miljoner kronor.
• Skolskjuts redovisar ett resultat i form av ett överskott med 600 000 kronor.
• Enskild verksamhet/Interkommunal ersättning redovisar ett resultat i form av ett
underskott med 2 miljoner kronor.
Merkostnaderna för Henåns skola uppgick till 6,7 miljoner kronor.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2017:125
§7
Avvecklingen av Sjögårdens asylboende
Orust kommun har fått information om att Sjögården stänger verksamheten som
asylboende vid månadsskiftet februari/mars 2017.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att många av de boende på
Sjögården har deltagit i kommunens verksamheter relativt länge. Upphörandet av
asylboendet får konsekvenser för kommunen, bland annat för Förvaltningsområde
Lärande och då både verksamhets- och budgetmässigt:
• Grundskolan har 17 barn i sina verksamheter, varav 11 barn går i Ellös skola och
6 barn går i Henåns skola.
• Ellös förskola har 9 barn placerade i sin verksamhet, med visstidsanställd
personal under våren 2017.
• 27 vuxna har fått uppehållstillstånd och har rätt till SFI-undervisning. Tanken har
varit att erbjuda dem utbildningen tillfälligt i Ellös 7-9 skolas lokaler, utifrån
dialog med rektor på Ellös skola, med anledning av att verksamheten är trångbodd i Vågens lokaler i Henån. Denna lösning pausas för närvarande.
Budgetmässigt innebär stängningen av asylboendet ett minskat budgetbelopp för
verksamheterna: totalt cirka 582 000 kronor i minskad elevpeng under en nio
månadersperiod. Man förlorar även intäkter från Migrationsverket med cirka 1,9
miljoner kronor.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2015:975
§8
Redovisning av Lärandes Internkontroll 2016
Utskottet för lärande beslutade i oktober 2015 att inkomstjämförelse för avgifterna
inom barnomsorgen, skolpliktskontroll, utdrag ur belastningsregistret,
kvalitetsrapport från respektive rektor och förskolechef samt lärarlegitimation var
skulle ingå i Förvaltningsområde Lärandes områden för internkontroll under 2016.
Utvecklingschef Lars Jansson gav, vid utskottets för lärandes sammanträde 2016-1205, information om de tre av fem beslutade områden för internkontroll avseende
2016 som har kontrollerats.
• Granskning av avgift inom barnomsorgen (inkomstjämförelse) – ingen
avvikelse.
• Skolpliktskontroll (elever som är folkbokförda i Orust kommun men som
inte går i skolan) – ingen avvikelse.
• Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vikariat – en mindre
avvikelse (ett vikariat där giltighetstiden hade utgått).
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om de två återstående områdena för
internkontroll avseende 2016:
• Lärarlegitimation – en mindre avvikelse (en legitimerad lärare undervisar i två
ämnen där den inte har behörighet). Ingen åtgärd; berörd rektor arbetar med
avvikelsen.
• Enheternas inlämnande av komplett kvalitetsrapport – brister identifierade i
inlämnat material från några enheter (de inlämnade kvalitetsrapporterna är inte
kompletta).
Förvaltningsområdeschef och utvecklingschef föreslår utskottet för lärande besluta
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att genomföra kvalitetssamtal med
berörda enheter för att påtala vikten av att prioritera ett levande kvalitetsarbete för en
kontinuerlig kvalitetssäkring.
Utskottet för lärande beslutar
att ge ledningen inom Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att genomföra kvalitetssamtal med berörda enheter för att påtala vikten av att prioritera ett levande kvalitetsarbete för en kontinuerlig kvalitetssäkring.
__________

Orust kommun
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KS/2016:2043
§9
Interkommunal ersättning i grundskolan, bidrag till fristående skolor och
enskild barnomsorg år 2017
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om de fastställda beloppen
gällande interkommunal ersättning, ersättning till fristående skola och bidrag till
enskild verksamhet avseende år 2017. Budgeten för kostnaden för dessa ersättningar
och bidrag grundar sig på budgeten för kommunens verksamheter. Förvaltningsområdeschefen har fastställande av interkommunal ersättning på delegation.
Bidrag per barn/elev och år till enskild verksamhet, skolbarnsomsorg/fritids, förskoleklass och grundskola utanför Orust kommun avseende 2017, uppgår till:
Förskola, 1-5 år
(mer än 15 h/vecka)
Förskola, 1-5 år
(upp till 15 h/vecka)
Skolbarnsomsorg
(endast i Orust kommun)
Förskoleklass
Grundskola, år 1-3
Grundskola, år 4-6
Grundskola, år 7-9

127.098 kr
63.549 kr
59.914 kr
67.801 kr
96.475 kr
98.600 kr
106.711 kr

Bidrag per barn/elev och år till fristående pedagogisk omsorg utanför Orust kommun
avseende 2017, uppgår till:
Pedagogisk omsorg, 1-5 år
83.736 kr
(mer än 15 h/vecka)
Pedagogisk omsorg, 1-5 år
41.868 kr
(upp än 15 h/vecka)
Pedagogisk omsorg, 6-12 år
41.868 kr
Interkommunal ersättning per barn/elev och år till förskola, skolbarnsomsorg,
förskoleklass och grundskola avseende 2017 uppgår till:
Förskola, 1-5 år
119.383 kr
(mer än 15 h/vecka)
Förskola, 1-5 år
59.692 kr
(upp till 15 h/vecka)
Skolbarnsomsorg
56.125 kr
Förskoleklass
63.963 kr
Grundskola, år 1-3
91.014 kr
Grundskola, år 4-6
93.019 kr
Grundskola, år 7-9
100.671 kr

Orust kommun

Utskottet för lärande
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De fastställda bidragen och interkommunala ersättningarna har kommunicerats med
berörda verksamheter. I bidraget till friskolor inom kommunen ges bidrag och ersättning för faktisk hyreskostnad.
Presentation ges kring utfallet för budget 2016 och budgeterade medel för 2017
avseende enskild verksamhet och interkommunal ersättning, samt ett genomsnittligt
elevantal åren 2015, 2016 och 2017.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2016:1636
§ 10
Forskningssamverkan med Högskolan Väst
Bakgrund
Orust har precis som övriga landet en stor avvikelse mellan pojkar och flickors resultat
inom grundskolan. Dessvärre kan skillnaden på Orust vara ännu större än i landet som
helhet. Flickorna presterar ännu bättre och pojkarna ännu svagare. Ett uttalat mål är att
minska skillnaden mellan pojkar och flickors resultat, genom att höja pojkars resultat.
Vi vet ibland varför pojkar har mindre intresse för skolan men den stora fråga är hur
skolan behöver vara för att väcka pojkars intresse och därmed kunna nå bättre resultat.
Högskolan Väst, institutionen för Barn- och ungdomsvetenskap, har genom något de
kallar för forskningssamverkan en möjlighet för externa parter att beställa områden
som behöver forskas kring. Högskolan Väst använder 30 procent av en forskares tid till
ett projekt. Högskolan Väst står för 2/3 av kostnaden och samverkanspart för 1/3,
vilket innebär 125 tkr år. Under den tid projektet pågår kan man använda forskaren till
att ha forskningscirklar eller dialogkonferenser i kommunen för att göra projektet
påtagligt för verksamheten.
Genom en forskningssamverkan med Högskolan Väst kan vi undersöka hur pojkar
(och flickor) ser på skolan, sitt lärande och sin framtid. Dessutom kan vi komma fram
till ett antal framgångsfaktorer att kunna jobba vidare med för att öka pojkars lust till
lärande. Inom V8 finns liknade problemställningar och det är möjligt för 2-3
kommuner att delta i samma projekt. Det är då möjligt att göra jämförelser mellan
kommuner, både vad som är lika men också vad som skiljer. Dessutom är det då
möjligt att anlita två forskare som med lite olika inriktning kan förmera projektet.
Kostnaden för tre kommuner skulle då vara 250 tkr/år eller 87 tkr/kommun.
Bedömningen är att projektet behöver löpa över två år för att kunna ge avtryck.
Utskottet för Lärande beslutade 2016-10-10 att uppdra till Förvaltningsområde
Lärande att, enbart för Orust, eller tillsammans med fler kommuner, söka forskningssamverkan med Högskolan Väst, samt att syftet för forskningssamverkan ska vara
att möjliggöra ökade resultat inom grundskolan.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om det uppstartsmöte som
ägt rum med de tre forskare som kommer att arbeta med projektet. De tre forskarna
kommer att delta vid ett kommande ledningsgruppsmöte och göra besök vid skolorna
för att följa lärare i skolans vardag.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2016:200
§ 11
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
I investeringsplanen för 2017, finns beslutad budget med cirka 500 000 kronor för
projektering av mindre anpassningar för iordningsställande av Ellös 7-9 skola till
F-6 skola, samt Ellös F-6 skola till förskoleverksamhet under 2017. Arbetet med
projektering påbörjas inom kort, där ett första steg är att gå igenom befintliga
ritningar.
Tvets förskola
Förvaltningsområde Samhällsutveckling kommer att upprätta ett underlag för beslut
i ärendet kring Tvets förskola. Underlaget kommer troligen att innehålla en jämförelse mellan fortsatt kommunalt ägande kontra förhyrning. Kommunstyrelsens
arbetsutskott får information i ärendet vid sitt sammanträde i februari.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2016:1436
§ 12
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Henåns F-3 skola
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från
verksamhetsbesöket vid Henåns F-3 skola.
Det råder ett gott klimat och stor samstämmighet på Henåns skola, bland såväl
personal som elever. Man är mycket nöjda med skolans lokaler och man har en tyst
och lugn arbetsmiljö. Eleverna känner mycket väl till målen, de känner sig trygga och
skolans värdegrundsarbete är väl förankrat hos dem.
Ett förbättringsområde som nämns är den bristande närvaron som upplevs avseende
vårdnadshavare deltagande vid föräldramöten och utvecklingssamtal. En teori är att
detta beror på att vårdnadshavare anser sig få information via andra informationskanaler. Övriga informationskanaler ska dock ses som ett komplement och inte
ersätta närvaron vid den enskilde elevens utvecklingssamtal.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2017:55
§ 13
Förvaltningens information 2017 (Lärande)
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om:
Bagarevägens förskola
Arbete har påbörjats med åtgärder kring arbetsmiljön på förskolan, bland annat har
Företagshälsovården fått specifika uppdrag.
Vikariesituationen inom förskolan
Idag har samtliga förskolor en gemensam vikarielista, vilket innebär att en person blir
uppringd av alla förskolor för erbjudande av vikariat. Förvaltningsområdeschef har
tillsammans med förskolecheferna, diskuterat en annan hantering av vikarieanskaffningen. I datasystemet Besched finns en modul för vikarieanskaffning, där de som
använder systemet kan se vilka vikarier som finns tillgängliga och vilka som fått ett
uppdrag. Tanken är att denna arbetsuppgift ska kunna hanteras av skolornas
administratörer, med eventuell start hösten 2017.
Kostnad för elev
Förvaltningsområdeschef för Omsorg har framfört önskemål om delad kostnad med
Förvaltningsområde Lärande, för elev som placerats vid skola/familjehem. Förvaltningsområde Lärande menar att en elevplacering ska bygga på ett gemensamt avtal
och överenskommelse mellan de båda förvaltningsområdena, innan placering sker.
Skolkostnaden grundar sig på fastställd interkommunal ersättning. Dialog förs i
frågan mellan berörda förvaltningsområdeschefer.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

2017-01-30

KS/2017:54
§ 14
Politikens information 2017 (Lärande)
Ordförande Kristina Svensson m.fl ger information om:
• Validering
• Utbildning av speciallärare (speciallärarutbildning anordnas i Uddevalla
tillsammans med Göteborgs Universitet)
• Praktiksamordnarprojektet
• Dialogmötet med Skolverket kring vuxenutbildning
• Dialogmötet med Gustaf Fridolin
• Ordförandens kommande besök i Internationella gruppens verksamhet
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

2017-01-30

Exp: Kommunstyrelsen
§ 15
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 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
inkommen rapport och utredning gällande diskriminering/kränkande behandling:
rapporten avser Ängås skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18

2017-01-30

Exp: Kommunstyrelsen
§ 16
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut
från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet i elevärenden.
1. Skolinspektionens beslut av 2016-12-27 i ärende angående situationen för ett barn
vid Sesterviksvägens förskola. Dnr LVS/2016:39.
Skolinspektionen beslutade den 9 november 2016 att lämna anmälan till Orust
kommuns klagomålshantering för utredning och eventuella åtgärder, samt att följa
upp ärendet. Utifrån den redovisning som kommunen lämnat kring den utredning
som gjorts och de åtgärder som vidtagits, bedömer Skolinspektionen att ärendet kan
avslutas.
2. Barn- och elevombudets beslut av 2016-12-16 i ärende angående förutsättningar för
Skadeståndsanspråk i elevärende. Dnr LVS/2016:17.
Elevärendet avser kommunens skyldighet att motverka kränkande behandling. Barnoch elevombudet har utrett förutsättningarna för skadestånd i ärendet. Vid en
sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet, bedömer Barn- och
elevombudet att det inte finns tillräckliga förutsättningar för att framställa skadeståndsanspråk mot huvudmannen.
3. Barn- och elevombudets beslut av 2017-01-12 i ärende angående förutsättningar för
Skadeståndsanspråk i elevärende. Dnr LVS/2016:17.
Barn- och elevombudet utredde förutsättningarna för skadestånd i elevärende utifrån
kommunens skyldighet att motverka kränkande behandling. Barn- och elevombudet
bedömde, i sitt beslut daterat 2016-12-16, att det saknades tillräckliga förutsättningar
för att framställa skadeståndsanspråk mot huvudmannen. I en skrivelse som inkom
till Barn- och elevombudet den 9 januari 2017, har anmälaren begärt att Barn- och
elevombudet ska ompröva beslutet. Barn- och elevombudet finner att det inte har
framkommit några nya omständigheter som ger anledning att ändra det tidigare
beslutet. Det har inte heller i övrigt kommit fram något som motiverar en ändring av
det tidigare beslutet.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

