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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.
Plats och tid

Fm: Verksamhetsbesök vid Varekils skola 2016-10-10, kl 08:15-12:00
OBS! Endast ordinarie ledamöter deltar!
Em: Sammanträde, s-rum Årholmen 2016-10-10 kl 13:00-

Närvarande

Ledamöter
Kristina Svensson (Mp)
Alexander Hutter (S)
Maria Sörkvist (C)
Elsie-Marie Östling (S)
Veronica Almroth (L)

Övriga

Lars Jansson, utvecklingschef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
Sandra Åström, ekonom
Carina Adolfsson, barnomsorgsadministratör

Ersättare
Michael Relfsson (Fpo)
Lars Larsson (C)
Mats Överfjord (M)

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Förvaltningsområde Lärande, 2016-10-12 klockan 15:00

Ärende

Dnr

1.

Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid
Varekils skola

KS/2015:2007

2.

Förändringar utifrån budgetpropositionen för
år 2017 samt 2016 (Lärande)

KS/2016:1629

3.

Utökning av förskoleavdelning i Henån

KS/2016:1627

4.

Forskningssamverkan med Högskolan Väst

KS/2016:1636

5.

Lärarnas Riksförbunds ranking av Sveriges
bästa skolkommun 2016

KS/2016:1628

Föredragande
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Ärende

Dnr

6.

Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa
skolkommun 2016

KS/2016:1637

7.

Budget 2017 - Förvaltningsområde Lärande

KS/2016:597

8.

Förvaltningens information

KS/2016:1573

9.

Ordföranden informerar

KS/2016:1574

ORUST KOMMUN
Kristina Svensson
Ordförande

Marika Carlberg
Sekreterare

Föredragande
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Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Varekils skola
Dnr KS/2015:2007
Utvecklingschef Lars Jansson och ordförande Kristina Svensson ger, tillsammans
med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från verksamhetsbesöket vid Varekils skola.
__________
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Förändringar utifrån budgetpropositionen för år 2017 samt 2016 (Lärande)
Dnr KS/2016:1629
Utvecklingschef Lars Jansson och ekonom Sandra Åström ger information om den
ekonomiska situationen utifrån förändringar i regeringens budgetproposition
”Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016”.
__________
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Utökning av förskoleavdelning i Henån
Dnr KS/2016:1627
Bakgrund
Under senaste månaderna har förskolorna på Orust utökats med två avdelningar, en
avdelning ytterligare inom Bagarevägens nybyggda förskola och en modullösning vid
Ängås förskola i Svanesund. Enligt de prognoser som gjordes under våren bedömdes
det utökade antalet platser väl kunna motsvara efterfrågan i kommunen.
När verksamheten startade upp efter sommaren var efterfrågan på platser betydligt
högre än förväntat. Detta gäller framförallt de två förskolorna i Henån. Trots en
utökning med en avdelning är alla tillgängliga platser slut redan under hösten. Utifrån
dagens kö saknas det i början av nästa år 13 platser i Henån, vilket motsvarar mer än
75 procent av en avdelning. Sammantaget i kommunen är det idag 50 fler barn inom
förskolan än det var för ett år sedan. Det motsvarar 2,5 - 3 avdelningar. En orsak är
att det har skett en inflyttning. En annan orsak är att allt större andel av föräldrarna
har behov av förskoleplatser beroende på studier eller arbete.
Tillgängliga platser 1/11 och 1/2
Förskola
Återstående platser 1/11
Bagarevägen
1
Ängsberget
3
Varekil
0
Ängås
14
Sesterviken
5
Ellös
7
Tvet
6
Summa
36

Återstående platser 1/2 2017
-10
-3
-12
8
0
-1
5
-13

I skollagen kapitel 8 står följande:
14 § När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska
kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.
15 § Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig
hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.
Förvaltningsområde Lärande bedömer därför att det är nödvändigt att skyndsamt
iordningställa ytterligare en förskoleavdelning i Henån för att klara lagstiftningens
krav. Även om genomförs finns det risk att ytterligare behov uppstår under senare
delen av våren.
Enligt preliminära uppgifter är det möjligt att ordna en ny avdelning genom modullösning vid Ängsbergets förskola. Ytterligare bedömningar måste göras innan en
färdig lösning finns. Det är dock viktigt med ett beslut i Kommunstyrelsen snarast så
att en lösning kan arbetas fram.
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Om det handlar om en modullösning bedöms etableringskostnader till cirka 300 tkr.
Under förutsättning att etablering kan ske under 2016 kan denna kostnad hanteras
inom Förvaltningsområde Lärandes ram. Driftskostnad för en avdelning beräknas till
1 900 tkr per år vilket äskas hur Kommunstyrelsens ram till förfogande 2017, med
hänvisning till en tydlig demografisk förändring.
Förslag till beslut
Utskottet för Lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde Lärande och Förvaltningsområde
Samhällsutveckling att omgående arbeta för att en förskoleavdelning kan tillföras
Henåns tätort, samt
att tillskjuta 1 900 tkr till förvaltningsområde Lärande för 2017 för att möta
tillkommande kostnader.
__________
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Forskningssamverkan med Högskolan Väst
Dnr KS/2016:1636
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 130 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 260 tkr/år eller 87 tkr/kommun.
Bedömningen är att projektet behöver löpa över två år för att kunna ge avtryck.
I slutfasen produceras en vetenskaplig avhandling men också en mer ”populär” skrift
som förutsätts kunna vara ett användbart material inom verksamheten.
Finansiering bedöms kunna ske inom de utvecklingsmedel som finns budgeterade.
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Förslag till beslut
Utskottet för Lärande beslutar
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.
__________
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Lärarnas Riksförbunds ranking av Sveriges bästa skolkommun 2016
Dnr KS/2016:1628
Utvecklingschef Lars Jansson ger information i ärendet.
__________
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Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun 2016
Dnr KS/2016:1637
Utvecklingschef Lars Jansson ger information i ärendet.
__________
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Budget 2017 - Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2016:597
Utvecklingschef Lars Jansson och ekonom Sandra Åström ger information och en
avstämning kring budgetplanering avseende 2017.
__________
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Förvaltningens information
Dnr KS/2016:1573
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om aktuella ärenden.
__________
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Ordföranden informerar
Dnr KS/2016:1574
Ordförande Kristina Svensson ger information.
__________
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