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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 Tvets och Ellös förskolor 2017-05-29 kl
08:15-12:00 OBS! Endast ordförande och vice ordförande deltar!
Em: Kommunhuset, s-rum Bråtön 2017-05-29 kl 13:00-

Närvarande

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

Övriga

Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
Lars Jansson, utvecklingschef
Sandra Åström, ekonom
Susanne Göransson, barnomsorgsadministratör
Carina Adolfsson, barnomsorgsadministratör
Pia Hansson, administratör för skolskjuts

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

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Förvaltningsområde Lärande, 2017-06-01 klockan 07:30

Ärende

Dnr

1.

Situationen inom barnomsorgen

KS/2015:131

2.

Avveckling av förskolemodul i Ellös

KS/2017:1011

3.

Information om skolskjuts vid val av skola

KS/2017:1016

4.

Budgetuppföljning 2017

KS/2016:597

Föredragande
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Ärende

Dnr

5.

Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös
och Tvets förskolor

KS/2016:1436

6.

Förvaltningens information 2017 (Lärande)

KS/2017:55

7.

Politikens information 2017 (Lärande)

KS/2017:54

8.

Information: Anmälan/Svar från
Skolinspektionen och övriga myndigheter

ORUST KOMMUN
Kristina Svensson
Ordförande

Marika Carlberg
Sekreterare
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2017-05-22

Utskottet för lärande

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 kön inom barnomsorgen.
Barnomsorgsadministratörerna Susanne Göransson och Carina Adolfsson ger uppdaterad information kring kön till förskoleplatser och situationen inom barnomsorgen.
__________
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Avveckling av förskolemodul i Ellös
Dnr KS/2017:1011
Bakgrund
Under 2011 beslutades att genom en modul tillföra Ellös förskola en avdelning, för att
möta efterfrågan på platser. Även under början av 2000- talet fanns en modul på plats
under några år för att möta behovet under stora elevkullar.
Under de två senaste åren har modulen använts för att klara det ökade barntalet utifrån
asylsökanden som bott på Sjögården och tidigare även Tofta gård. Migrationsverket har
under denna period finansierat hyreskostnaden för modulen. Sedan Migrationsverket i
februari månad stängde Sjögården har förskolemodulen stått oanvänd. Nuvarande hyra
på 20 802 kronor per månad är inte budgeterad eftersom den under en längre tid
fakturerats Migrationsverket.
Utifrån antalet födda i området under förra året och aktuell kösituation bedöms antalet
platser inom förskolan väl kunna rymmas inom fyra avdelningar under kommande läsår.
Sommaren 2018 avgår en stor kull barn till förskoleklass vilket gör att det inom
överskådlig tid inte finns ett behov av en femte avdelning i modul.
När det tidigare varit kö inom andra förskoleområden har föräldrar hänvisats plats i
Ellös. Under innevarande läsår har endast ett barn tackat ja till plats i Ellös. Övriga har
avvaktat en plats på hemorten eftersom resvägen annars blivit allt för lång. Det är därför
inte rimligt att se Ellös som en buffert med platser för övriga kommunen.
Nuvarande avtal löper ett år i taget med uppsägning senast tre månader före 1
september.
Avveckling av modulen bedöms kosta 100 000-150 000 kronor. Eftersom nuvarande
hyreskostnad inte finns i budget är en snabb avveckling bästa sättet att hindra en
fortsatt kostnad.
Förvaltningen föreslår därför att den hyrda modulen avvecklas snarast.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att snarast avveckla förskolemodulen i
Ellös.
__________
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Information om skolskjuts vid val av skola
Dnr KS/2017:1016
Pia Hansson, administratör för skolskjuts, ger information om tillämpningen av Orust
kommuns skolskjutsbestämmelser avseende skolskjuts vid val av skola.
__________
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Budgetuppföljning 2017
Dnr KS/2016:597
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information
kring arbetet med budget avseende 2017.
__________
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Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös och Tvets förskolor
Dnr KS/2016:1436
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh, ordförande Kristina Svensson och vice
ordförande Veronica Almroth ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Ellös
och Tvets förskolor.
__________
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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: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut från
Förvaltningsrätten och Arbetsmiljöverket.
1. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2017-05-03 i ärende om överklagat beslut avseende
skolskjuts. Dnr KS/2016:1259.
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev med växelvis boende, då
eleven är folkbokförd i annan kommun och går i skolan där. Det är, enligt skollagens
och Orust kommunens skolskjutsbestämmelser, hemkommunen som ombesörjer
eventuell skolskjuts. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
2. Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande/beslut från genomförd inspektion 20 april
2017. Dnr KS/2017:580.
Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion av arbetsmiljöarbetet vid Ängsbergets
förskola den 20 april 2017. Vid inspektionen framkom både rutiner som fungerade bra
och sådant som kan förbättras. Inspektionsmeddelandet beskriver både de brister som
synliggjorts och krav på åtgärder. Arbetsmiljöverket kommer att göra ett återbesök under
september månad.
3. Kammarrättens beslut/dom av 2017-05-12 i ärende om överklagat beslut avseende
skolskjuts. Dnr KS/2016:1394.
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev, med folkbokföringsadress
som ligger inom den zongräns till anvisad skola, från vilken man inte är skolskjutsberättigad. Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten,
som i sin dom av 2007-02-09 avslår överklagandet. Ärendet har därefter varit en fråga
om prövningstillstånd hos Kammarrätten. Kammarrätten meddelar i sitt beslut av
2017-05-12 att inte meddela prövningstillstånd, vilket innebär att Förvaltningsrättens
avgörande står fast.
__________

