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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

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

Plats och tid

Fm: Tillsynsbesök vid Orust Montessoriförskola 2017-05-08 kl 08:0012:00 OBS! Endast ordförande och vice ordförande deltar!
Em: Kommunhuset, s-rum Bråtön 2017-05-08 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

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

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Förvaltningsområde Lärande, 2017-05-11, klockan 07:30

Ärende

Dnr

1.

Resursfördelningsmodell inom
Förvaltningsområde Lärande

KS/2017:750

2.

Budgetuppföljning 2017

KS/2016:597

3.

Budget 2018 - Förvaltningsområde Lärande

KS/2017:475

4.

Personalbemanning inom förskolan

KS/2017:782

Föredragande
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Ärende

Dnr

5.

De politiska målen - Förvaltningsområde
Lärande

KS/2017:783

6.

Information: Temadagen den 23 maj 2017

KS/2016:1436

7.

Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust
Montessoriförskola

KS/2016:1436

8.

Förvaltningens information 2017 (Lärande)

KS/2017:55

9.

Politikens information 2017 (Lärande)

KS/2017:54

10.

Information: Rapportering av anmälan till
huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)

11.

Information: Anmälan/Svar från
Skolinspektionen och övriga myndigheter

ORUST KOMMUN
Kristina Svensson
Ordförande

Marika Carlberg
Sekreterare

Föredragande

2017-04-27
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Resursfördelningsmodell inom Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2017:750
Förvaltningsområde Lärande införde ny resursfördelningsmodell med tilldelning av
budget för verksamheterna grundskola, förskoleklass och fritidshem från och med 1
januari 2017. Den nya resursfördelningsmodellen innebär bland annat månadsvis
utbetalning av elevpeng och fler avstämningar, vilket kan innebära bidrag på lika
villkor, ökat rättvisetänk och ett starkare kommunalt fokus på demografin kopplat till
kostnader.
Ekonom Sandra Åström ger en redovisning och en första uppföljning kring utfallet
avseende första kvartalet 2017.
__________
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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-april 2017.
__________
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Budget 2018 - Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2017:475
Politiken har beslutat att förändra budgetprocessen från och med 2017. En del i den
förändrade processen är att beslut om budgetramarna för 2018 eventuellt tas först i
augusti månad.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om planeringsförutsättningar
för Förvaltningsområde Lärande avseende budget för år 2018.
__________

2017-04-27
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Personalbemanning inom förskolan
Dnr KS/2017:782
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet kring personalbemanning inom förskolan.
__________
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De politiska målen - Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2017:783
I budget 2017 med plan för 2018-2019 har politiken angett fem strategiska mål
utifrån perspektiven:
• De vi är till för (attraktiv kommun)
• Tillväxt och utveckling (hållbar kommun)
• Medarbetare (attraktiv arbetsgivare)
• Interna processer
• Ekonomi (god och långsiktig hushållning)
Utvecklingschef Lars Jansson ger en avstämning kring målarbetet och redogör för
hur Förvaltningsområde Lärande arbetar med målen.
__________
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Information: Temadagen den 23 maj 2017
Dnr KS/2016:1436
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information kring Temadagen som
anordnas den 23 maj 2017 där politiken, Lärandes ledningsgrupp och fackliga
representanter deltar.
__________
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Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Montessoriförskola
Dnr KS/2016:1436
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh, ordförande Kristina Svensson och vice
ordförande Veronica Almroth ger återkoppling från tillsynsbesöket hos Orust
Montessoriförskola.
__________
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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 (2017)
LVS/2017:1
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 (2017) gällande diskriminering/kränkande
behandling: rapporten avser Ellös skola.
__________
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Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut
från Skolinspektionen i elevärende.
1. Skolinspektionens beslut av 2017-04-20 i ärende Anmälan avseende Ängås skola.
Dnr LVS/2017:6.
Skolinspektionen har det 19 april 2017 tagit emot en anonym anmälan där det bland
annat framgår att elever på Ängås skola blir utsatta för kränkande behandling, att
lärare blir utsatta för våld och att det är ont om lärare på skolan. Skolinspektionen
avskriver ärendet med anledning av att anmälaren är anonym och för att uppgifterna
inte är tillräckligt konkreta för att utredas. I och med att anmälaren är anonym, kan
Skolinspektionen inte heller inhämta kompletterande upplysningar. Uppgifterna
anses vara av generell karaktär och överlämnas som en signal till den enhet för
regelbunden tillsyn som ansvarar för granskningen av skolor i Orust kommun.
__________

