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KS/2013:84

§ 135
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Vuxenutbildningen och
Gymnasieskolan
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog vid förmiddagens besök, återkoppling
från förmiddagens genomförda verksamhetsbesök vid Vuxenutbildningen och
Gymnasieskolan.
De politiker som deltog vid dagens verksamhetsbesök upplevde en fantastisk förmiddag. Det råder en stor samstämmighet bland samtliga intervjuade grupper: Orusts
Gymnasieskola och Vuxenutbildning är en fantastisk skola. Personalen vid Orusts
Gymnasieskola och Vuxenutbildning är mycket engagerad, flexibel och positiv.
Personalen framförde dock en stor farhåga och ett tydligt budskap inför budgetprocessen för 2015: under 2013 och 2014 har kommunerna tilldelats statsbidrag för
anordnande av platser för yrkesvux. Från och med 2015 kommer inte längre sådant
statsbidrag att finnas utan behöver inrymmas i budgetram. Personalen framför vikten
av att detta tas i beaktande inför budgetprocessen för 2015.
Skolans elevhälsovård består bland annat av en kuratorstjänst med en omfattning av
25 %, vilket inte upplevs vara tillräckligt. Många av skolans elever, såväl ungdomar
som vuxna, har bakgrund med olika former av utsatthet som till exempel social
problematik, arbetslöshet och andra livssituationer.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2012:2188

§ 136
Barnomsorgssituationen
Susanne Göransson och Carina Adolfsson, administratörer för barnomsorgen, gav
vid utskottet för lärandes sammanträde 2013-11-11 information om aktuell kö till
barnomsorg, prognos för kommande halvår samt information om antalet inskrivna
barn i barnomsorgen.
Den 11 november fanns femton barn i kö till barnomsorgsplats. Vid förskolorna i
Svanesund, Henån och Varekil finns inga lediga platser att erbjuda. Tvets förskola
har 1-2 lediga platser och Ellös förskola har cirka 8 lediga platser. Kommunens
detaljplaner i exempelvis Varekil och Svanesund, kan innebära ett ökat behov av
barnomsorgsplatser framöver. I Ellös finns indikationer om inflyttning.
Idag placeras barn inom barnomsorgen utifrån beslutet 2012-06-25 att barn under 3
år inte ska ingå i beräkningssystemet kring 15-timmars barnomsorg från och med 1
augusti 2012, utan att varje barn istället räknas som en heltidsplats oavsett vistelsetid.
Den schemalagda vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetssökande är dock
fortsatt 15 timmar per vecka. Beslut behöver tas om hur kommunen ska förhålla sig
till 15-timmarsbarnen i åldern 1-3 år och om dessa även i fortsättningen ska räknas
som en heltidsplats per barn.
Utskottet för lärande beslutade 2013-11-11 att ge förvaltningsområdeschefen för
lärande i uppdrag att, till nästkommande sammanträde i december månad, återkomma med underlag för beslut i frågan huruvida tidigare beslut om att räkna 15timmarsbarnen i åldern 1-3 år som en heltidsplats per barn, finns möjlighet att
upprätthålla.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet, bland annat ges
information om behovet av barnomsorg den närmsta tiden, möjligheten till flexibilitet och erbjudande av plats samt antalet barn per avdelning i förskolan.
Inom förskolan är det svårt att med exakthet göra en prognos över framtida behov
av platser: storlek på årskullen, tillökning i familjen, föräldrars arbete eller studier och
personliga förhållanden i övrigt påverkar föräldrars behov av plats i förskolan.
Orust har en hög andel inskrivna barn i förskolan. Under 2012 var 92 % av kommunens 1-5 åringar inskrivna i förskolan. Motsvarande siffra för jämförbara kommuner är 79 % (SKL). Idag finns 29 avdelningar med sammanlagt drygt 500 platser.
Under våren brukar de flesta avdelningarna vara fyllda. Störst tryck på platser finns
i Varekil, Svanesund och Henån, medan det i framförallt Ellös men även i Tvet
brukar finnas tillgängliga platser.
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Kommunen har en skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader. Kösituationen
från nu och fram till 2013-04-30 finns i nedanstående tabell. Aktuell kö är alltid en
ögonblicksbild, vilket gör att situationen kan förändras med kort varsel.
Förskoleområde
Henån
Svanesund
Varekil
Ellös
Tvet

Antal barn i kö
8
3
3
1
2

Summa

17

Antal lediga platser
2
2
2
8
1
15

Sammanfattningsvis ser platsbehoven ut att i huvudsak kunna mötas på alla orter
utom för de som önskat Henån. Föräldrar kommer att hänvisas i första hand till
Ellös under våren och har därefter möjlighet till omplacering till hösten. Vissa
föräldrar väljer då ofta att tillfälligt hantera sin situation i avvaktan på plats där de
önskar.
Enligt kommunens beräkning av platser räknas barn med 15 timmars vistelsetid som
en halv plats. Det innebär att avdelningens 18 platser i många fall kan innehålla fler
barn. Utskottet för lärande beslutade att från och med augusti 2012 ska barn upp till
tre år räknas som hel plats oavsett vistelsetid.
Prognosen för antalet 15-timmars barn som har hel plats under våren beräknas till
22. Det innebär att 11 platser frigörs om samtliga 15-timmars barn återigen räknas
som halv plats. Barnen är spridda över hela kommunen. I Henån är det idag 10 barn,
det vill säga 5 platser.
Utskottet har därför att ta ställning till om möjlighet att få plats på boendeorten ska
prioriteras framför att begränsa antalet barn per avdelning. Oavsett vad utskottet för
lärande beslutar bedöms kommunen uppfylla de krav som finns om att erbjuda plats
inom fyra månader.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar
att låta nuvarande beräkningssystem för antalet platser i förskolan gälla under förutsättning att förskoleplats kan erbjudas inom fyra månader.
Diskussion förs kring om beslut i ärendet enligt förslag, kan anses vara av principiell
eller ekonomisk karaktär.
Utskottet för lärande beslutar
att låta nuvarande beräkningssystem för antalet platser i förskolan gälla under
förutsättning att förskoleplats kan erbjudas inom fyra månader.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:159
§ 137
Budgetuppföljning 2013
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Ferm ger information
om upprättad prognos och ekonomiskt utfall avseende budget 2013, utifrån januarinovember 2013. Prognosen per november månad visar ett underskott med -6.320 tkr
och är en förbättring med 120 tkr jämfört med tidigare prognos. Merkostnaderna för
Henåns skola uppgår till 10.830 tkr, vilket innebär att helårsprognosen per november
för Förvaltningsområde Lärande bedöms uppgå till -17.150 tkr. En redovisning av
underskottet per verksamhet ser ut enligt följande:
• Lärande (övergripande): + 0 tkr
Kostnaderna beräknas rymmas inom tilldelad budgetram.
• Förskola: -150 tkr
Verksamhetsområdet förskola prognostiserar ett underskott på -150 tkr. Inräknat
i detta är kostnader avseende kost och städ med -300 tkr, lokalkostnader för
Bagarevägens förskola med -250 tkr (avser avetableringskostnader av lätta byggnader, högre elkostnader, snöröjning och gräsklippning) samt utebliven intäkt
med -400 tkr (inkomstkontrollen var beräknad att genomföras under 2013 men
sker först 2014). Genom att parera personalkostnaden med lediga platser inom
förskolan samt restriktivitet gällande vikarietillsättning (600 tkr) blir personalkostnaderna lägre än beräknat. Investeringsnivån har inte blivit så hög som förväntat
inom förskolan och beräknas därför bli 200 tkr lägre i kapitalkostnader.
• Grundskola: -4.620 tkr
Inräknat i underskottet är -50 tkr avseende kost och städ, personalkostnader
inom grundskolan beräknas uppgå till -2.370 tkr, Internationella gruppen beräknar göra ett underskott med -700 tkr, leasingkostnaderna för datorerna till
elever och personal beräknas bli 850 tkr dyrare, etableringskostnader för lätta
byggnader under renoveringstiden av Varekils skola kommer att belasta budget
2013 (700 tkr) och minskade intäkter från Migrationsverket (-300 tkr). Varsel
ligger på personal motsvarande cirka 2 miljoner kronor, men kommer inte
få effekt under 2013. Flera av skolorna har stora svårigheter att inom tilldelad
budgetram hantera kostnaderna för särskilt stöd och samtidigt hålla acceptabel
lärartäthet. Lokalproblematiken på Henåns och Varekils skolor har inneburit
hälsoproblem inom personalgrupperna, vilket lett till sjukskrivningar och
omflyttningar mellan skolorna vilket i sin tur gjort att kostnaden avseende
personal ökat.
• Skolskjuts: + 250
Skolskjutsarna förväntas ge ett överskott på cirka 250 tkr. Orsaken är att kostnaden avseende busstrafiken inte blev så hög som förväntat, vilket främst beror på
högre intäktsnivån avseende stämplingar än vad Västtrafik hade beräknat.
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• Grundsärskola och gymnasiesärskola: -500 tkr
Grundsär beräknar ett underskott med -200 tkr. Verksamheten fick minskad
budget med en miljon kronor gentemot 2012 och för detta krävs avslut av
tillsvidaretjänster. Varsel ligger, men får ingen effekt under 2013. Gymnasiesär
beräknar ett underskott med -300 tkr, främsta anledningen är att det var en elev
mer än beräknat som började gymnasiesär höstterminen 2013.
• Enskild verksamhet och interkommunala ersättningar: -800 tkr
Kostnadsposten är för vårterminen i balans. Under höstterminen beräknas
ersättning utbetalas till enskild verksamhet för nio elever fler än under vårterminen, vilket dels beror på att Stensbo Friskola utökat sin verksamhet till att
även innefatta årskurs 6 samt dels på ökat elevantal vid Orust Waldorfskola.
• Gymnasieskola och vuxenutbildning: -500 tkr
Helårsprognosen för gymnasieskola och vuxenutbildning bedöms till ett underskott på -500 tkr. Verksamheten fick 1,5 miljoner kronor lägre budget jämfört
med 2012. Sammantaget bedöms verksamheten hålla sig inom tilldelad budget
med undantag för extra personalkostnaderna vid avslut av anställningar.
I samband med att arbetet med budget 2013 blev klart, stod Förvaltningsområde
Lärande med en kostnadsnivå som låg cirka 15 miljoner kronor högre än den budget
som tilldelats. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh tog då fram förslag till
besparingsåtgärder motsvarande 14,9 miljoner kronor. Flera av åtgärderna är genomförda, vissa åtgärder blir genomförda men får inte full effekt 2013 och vissa åtgärder
kräver varsel och får inte effekt förrän 2014. Beräknad genomförd besparing under
2013 är cirka 10 miljoner kronor. Tre av budgetåtgärderna utgick eftersom
Kommunstyrelsen beslutade om budgettillskott med 2,6 miljoner kronor.
Att Förvaltningsområde Lärande trots besparingar och budgettillskott beräknar
hamna på en helårsprognos på drygt 6,3 miljoner kronor i underskott beror på
kostnader som vid årets början inte var möjliga att förutspå. Bland dessa kostnader
finns de utökade kostnaderna för Bagarevägens förskola, etableringskostnader för
lätta byggnader i Varekil, fler friskoleelever, fler gymnasiesärskoleelever än beräknat
och högre kostnader för leasing av datorer. Samtliga verksamheter har bidragit med
allt man kan för att bidra till ett minskat underskott. Bland annat har kraftig återhållsamhet gällt med vikarier, deltagande i kurser, resor och utbildningar, inköp av
material osv.
Ingrid Cassel (m) yrkar att utskottet för lärande beslutar att föreslå Kommunstyrelsen
besluta att dels tilldela AFA-medel i proposition till lönekostnader för lärande i
förhållande till kommunens totala lönekostnad och dels bokslutsdisponera medel
angående Internationella Gruppen.
Kristina Svensson (mp) föreslår att utskottet för lärande beslutar att skicka budgetuppföljning per november 2013 vidare till Kommunstyrelsen för information.
Socialdemokraterna framför önskemål om ajournerat sammanträde för gemensam
överläggning om föreslagna yrkanden.
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Ordföranden ställer proposition på förslagen och fastställer följande omröstningsproposition: den som röstar för beslut enligt framställda yrkanden, det vill säga enligt
Ingrid Cassels förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har utskottet för
lärande beslutat enligt förslag från Kristina Svensson.
Vid omröstningen avgives 1 Ja-röst och 4 Nej-röster. Hur var och en har röstat
framgår av särskilt omröstningsprotokoll. Utskottet för lärande har därmed bifallit
förslaget att skicka budgetuppföljning per november 2013 vidare till Kommunstyrelsen för information.
Utskottet för lärande beslutar
att skicka budgetuppföljning per november 2013 vidare till Kommunstyrelsen för
information.
Ingrid Cassel reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_________
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KS/2013:1177

§ 138
Budget 2014
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerade vid utskottets möte i augusti
om tidsplanen i upprättat årshjul gällande budgetprocessen. Den 2 oktober ska enligt
årshjulet ett extra möte hållas med kommunstyrelsens arbetsutskott där fokus ska
läggas på information och diskussioner kring budget 2014 och prognos för 2013.
Detta innebär att diskussioner kring budget och budgetåtgärder samt arbete med
upprättande av konsekvensanalyser bör ske under augusti och september. Det innebär även att utskottet för lärande vid sitt sammanträde den 23 september ska lämna
förslag till budget och budgetåtgärder inför 2014.
Henrik Lindh informerade 2013-08-26 om att Förvaltningsområde Lärande i sin tilldelade budget för 2014, hade beräknade kostnader 6.037 tkr utöver ram samt gav
information om de förslag till eventuella budgetåtgärder som arbetats fram för att få
en budget i balans 2014. Några exempel på budgetåtgärder är översyn av kostnader,
korrigerade budgetbelopp utifrån aktuell kostnad, ny beräkning av antal gymnasieelever och av antal friskoleelever, reducerad hyra av lokaler i Tvet, oförändrad elevpeng, lätta byggnader i Varekil, personal-/organisationsförändring vid lärandekontoret, utfasning av Skutan, utebliven priskompensation, inga gratis blöjor i
barnomsorgen samt minskad budget för förskoleverksamhet i Ellös/Tvet på grund
av minskad volym. Eventuella åtgärder som bedöms som en sista utväg innebär
minskad personaltäthet och lärartäthet inom förskola och skola samt utebliven
tillsättning av vikarier.
Redovisade budgetåtgärder beräknas resultera till en budget i balans, inklusive
effektivisering med 1 procent och kompensation för löneökningar med 2,5 procent.
Åtgärderna innebär ingen förändring i elevpeng.
Diskussion fördes om andra åtgärdsförslag, bland annat beräknad ökad intäkt av
inkomstkontroll av föräldraavgifter inom barnomsorgen, fler elever från andra
kommuner till Båtbyggarprogrammet osv.
Utskottet för lärande beslutade 2013-08-26 att tacka för informationen, samt att ta
med sig de eventuella förslagen till budgetåtgärder för 2014 för diskussion i respektive partigrupp.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerade på nytt 23 september 2013 om
tidsplanen i budgetarbetet och förslag till åtgärder för att få en budget i balans 2014.
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Tidsplan för information, förhandling och beslut gällande budget 2014 ser ut enligt
följande:
2013-09-12 – Information i förvaltningsområde lärandes samverkansgrupp
2013-09-23 – Utskottet för lärande/förslag till beslut till KS
2013-09-26 – MBL § 19 Information
2013-10-16 – KSAU
2013-10-17 – MBL § 11 Förhandling
2013-10-30 – KS
2013-11-14 – KF (beslut)
Enligt tidsplanen innebär det att utskottet för lärande, i och med sammanträdet den
23 september, bereder ärendet till Kommunstyrelsen.
Utskottet för lärande beslutade 2013-09-23 att ställa sig bakom förvaltningsområdets
förslag till budgetåtgärder för en budget i balans år 2014, samt att skicka ärendet
vidare till Kommunstyrelsen
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerade vid utskottet för lärandes
sammanträde den 14 oktober om arbetet som pågår med upprättande av ett samlat
mål-/uppdragsdokument för samtliga förvaltningsområden i kommunen, samt tidsplanen för politiskt beslut och facklig samverkan:
2013-10-30 – MBL § 11 Förhandling (om samlat mål-/uppdragsdokument)
2013-11-14 – KF (beslut)
2013-11-27 – KF (beslut) (om samlat mål-/uppdragsdokument)
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav vid utskottet för lärandes sammanträde
den 11 november uppdaterad information i ärendet. Arbete pågår med detaljbudget
avseende 2014 utifrån föreslagen tilldelning av budgetram. Med uppdrag av kommunens ledningsgrupp ska varje Förvaltnings- område arbeta med beslutade parametrar, som till exempel styrtal.
För Förvaltningsområde Lärande innebär den tilldelade budgetramen för 2014 att det
kommer att fattas cirka 2 miljoner kronor för en budget i balans. Ett intensivt arbete
pågår med att identifiera områden för besparing som berör verksamheten och
personal i så liten utsträckning som möjligt.
Ingrid Cassel (m) tog upp frågan kring kapitalkostnader, som även bör ingå i budgetarbetet.
Utskottet för lärande beslutade att återkomma i ärendet vid sammanträdet i
december månad.
_________
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh presenterar upprättad detaljbudget- och
uppdragsdokument avseende budgetåret 2014, som visar en övergripande bild av hur
budgeten är uppbyggd. Många budgetposter är av sådan art som kontinuerligt
behöver justeras, vilket gör att budgetfördelning inte redovisas på detaljnivå.
Information ges även upprättade styrtal och mål, verksamheter och processer och
budgetföljsamhet. En viktig uppgift för utvecklingschefen som tillträder sin anställning i januari 2014, blir att se vilka mätverktyg som ska användas för uppföljning av
målen. Hur uppföljning och redovisning ska genomföras bör föras diskussion kring
under 2014.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2013:1859

§ 139
Medborgarförslag om arrangerande av informationsmöten om Internetdroger
och kosttillskott m m på Orust kommuns skolor
Tor-Anders Arby föreslår i medborgarförslag inkommet 2013-10-10, att Orust kommuns skolor arrangerar informationsmöten om Internetdroger och kosttillskott m.m,
förslagsvis för åk 9 på högstadiet.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-10-24, § 168, att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Utskottet för lärande bereds möjlighet att yttra sig i ärendet
och lämna förslag till beslut.
I medborgarförslaget anges att Stenungsunds gymnasieskola erbjuder informationsmöten om internetdroger och kosttillskott. Förslaget är att erbjuda motsvarande
föreläsningar för kommunens niondeklassare och deras föräldrar.
Aili Larsson, kommunens drogförebyggare, bedriver idag ett omfattande drogförebyggande arbete. Under utskottets sammanträde kommer Aili Larsson att redovisa
vilka insatser i form av riktat arbete som idag genomförs och vad som kan utvecklas.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att med protokollsutdrag från utskottet för lärande, anse medborgarförslaget vara
besvarat.
_________
Aili Larsson, kommunens drogförebyggare, informerar om det arbete som pågår i
ärendet:
• Ett samarbete har, tillsammans med kommunerna Stenungsund, Tjörn och
Kungälv, inletts under hösten med samtliga gymmen på Orust och Folkhälsorådet gällande projektet ”Ren idrott/Ren träning”. Projektet bedrivs i samarbete
med Sportfront, vars uppgift under hösten har varit att utbilda informatörer i
konsekvenserna gällande användandet av till exempel Internetdroger, narkotika,
anabola steroider, kosttillskott m m. Även anorexi, sjuklig träning och sexuella
övergrepp ingår i utbildningen.
• Information ges vid skolorna, främst Ängås skola och årskurs 7, om alkohol och
tobak.
• Information ges även vid skolorna om energidryckers innehåll, bland annat då
sockerhalten och hur kroppen hanterar detta.
Diskussion förs i ärendet; bland annat hur grundskolorna och gymnasiet arbetar med
frågan och information till föräldrar via till exempel Folkhälsorådet.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Utskottet för lärande beslutar
att återuppta ärendet vid utskottet för lärandes sammanträde i februari 2014 för en
mer omfattande redogörelse av hur arbetet bedrivs i kommunens skolor för att
besvara medborgarförslaget.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

2013-12-16
KS/2013:2087

§ 140
Mindre investering: Datorer till undervisningen 2014
Förvaltningsområdeschefen Henrik Lindh ger information i ärendet.
Ett prioriterat mål för förvaltningsområde lärande är att den digitala kompetensen
ska öka bland våra barn och elever genom ökad datortäthet. En stor del i denna
satsning är en dator per elev i årskurs 7-9 samt till pedagogerna. En dator per fyra
elever i de lägre åldrarna i grundskolan är också i gång. Detta finansieras via leasing.
Som en vidareutveckling av den IKT-satsning som redan är i gång vill Förvaltningsområde Lärande utöka de interaktiva hjälpmedlen bland de lägre åldrarna, i första
hand med iPads eller liknande. Under 2014 planeras inköp av totalt 123 Ipads eller
liknande till årskurs F-6. Detta motsvarar 3 stycken per klass. Till förskolan planeras
interaktiva projektorer, en per förskolehus. Dessutom är verksamhetsdatorerna på
förskolor och fritidshem i behov av utbyte.
Förslag ligger till investering, som finns med i beslutad investeringsram 2014. Kostnaden är beräknad till 1 000 000 kr. Utifrån avskrivning på tre år beräknas den årliga
kapitalkostnaden uppgå till cirka 350 tkr-370 tkr. Kapitalkostnaderna bekostas av
förvaltningsområde lärande.
Förslag till beslut
Utskottet för lärandes föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen – datorer till undervisningen 2014, medel för
ändamålet 1 000 000 kr, anvisas genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
föreslagsställande förvaltningsområdet.
_________
Utskottet för lärandes föreslår kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen – datorer till undervisningen 2014, medel
för ändamålet 1 000 000 kr, anvisas genom långfristig upplåning, samt
att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det
föreslagsställande förvaltningsområdet.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 141
Skolinspektionens riktade tillsyn inom området rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i gymnasieskolan
På regeringens uppdrag har Skolinspektionen i uppgift att granska om hur huvudmännen informerar om rätten till modersmålsundervisning i minoritetsspråken och
fullgör sina skyldigheter att erbjuda sådan undervisning.
Under hösten 2013 har skolinspektionen genomfört en riktad tillsyn mot 28 huvudmän, Orust är en av dem.
Tillsynen visar att det i kommunen för närvarande inte finns elever som önskar läsa
modersmål i nationellt minoritetsspråk i gymnasieskolan. Orust kommuns ansvar att
anordna sådan undervisning till elever som har rätt till och önskar läsa detta har därmed inte prövats.
Skolinspektionen förelägger Orust kommun att vidta följande åtgärd för att förbättra
arbetet med att erbjuda modersmålsundervisning.
• Se till att modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk i gymnasieskolan
erbjuds de elever som har en vårdnadshavare med ett nationellt minoritetsspråk
som modersmål och som har goda kunskaper i språket.
De vidtagna åtgärderna ska senast 2014-01-11 redovisas för Skolinspektionen
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om gymnasiechefens upprättade
skrivelse, där en redovisning sker för de åtgärder som vidtas med anledning av
Skolinspektionens föreläggande.
Orust kommun kommer från och med vårterminen 2014 informera om erbjudandet
till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk för elever som har vårdnadshavare med ett nationellt minoritetsspråk som modersmål och som har goda kunskaper
i språket, på nedanstående sätt. Hänvisning kommer att ske till den person i kommunen som är chef för modersmålsundervisningen.
• Skrivningen kring modersmålsundervisningen i nationella minoritetsspråk kommer att kompletteras på kommunens hemsida för att ge tillräcklig information för
dem som har rätt till sådan undervisning.
• Varje ungdom som söker till gymnasiet får under våren utskick med information
om busskort, inackorderingsbidrag etc. I detta utskick kommer från och med
våren 2014 även information om modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk att finnas med.
• Vid höstterminens uppstart på Orust Gymnasieskola kommer den informationsfolder för gymnasieskolan som delas ut till varje elev, att vara kompletterad med
information om modersmålsundervisningen i nationella minoritetsspråk.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar
att besvara Skolinspektionens föreläggande med gymnasiechefens skrivelse.
Utskottet för lärande beslutar
att besvara Skolinspektionens föreläggande med gymnasiechefens skrivelse.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 142
Interkommunal ersättning i grundskolan, bidrag till fristående skolor samt
bidrag till enskild barnomsorg 2014
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Ferm ger information
om de fastställda beloppen gällande interkommunal ersättning, ersättning till fristående skola och bidrag till enskild verksamhet avseende år 2014. 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 fristående förskola, skola och barnomsorg avseende
2014 uppgår till:
Förskola, 1-5 år
117.840 kr
Beräknad på faktisk kostnad inklusive
(mer än 15 h/vecka)
lokaler, städ, kost osv utifrån kommunens
kostnader.
Förskola, 1-5 år
58.920 kr
(upp till 15 h/vecka)
Skolbarnsomsorg
45.684 kr
Förskoleklass
54.125 kr
Grundskola, år 1-3
79.327 kr
Grundskola, år 4-6
82.275 kr
Grundskola, år 7-9
97.339 kr
Bidrag per barn/elev och år till fristående pedagogisk omsorg avseende 2014 uppgår
till:
Pedagogisk omsorg, 1-5 år 80.991 kr
(mer än 15 h/vecka)
Pedagogisk omsorg, 1-5 år 40.495 kr
(upp än 15 h/vecka)
Pedagogisk omsorg, 6-12 år 40.495 kr
Interkommunal ersättning per barn/elev och år till fristående förskola, skola och
barnomsorg avseende 2014 uppgår till:
Förskola, 1-5 år
110.641 kr
(mer än 15 h/vecka)
Förskola, 1-5 år
55.320 kr
(upp till 15 h/vecka)
Skolbarnsomsorg
42.749 kr
Förskoleklass
51.061 kr
Grundskola, år 1-3
74.837 kr
Grundskola, år 4-6
77.618 kr
Grundskola, år 7-9
91.829 kr
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Kommunstyrelsen
§ 143
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut
och inkomna begäran om yttrande i anmälningsärenden från Skolinspektionen.
1. Skolinspektionens beslut av 2013-11-14 i ärende gällande Anmälan om elevens
rätt till särskilt stöd för elev vid Henåns skola i Orust kommun. Dnr LVS/
2012:1-606. Skolinspektionen avskriver ärendet. Det är rektor som beslutar om
sin enhets inre organisation och Skolinspektionen kan inte ta ställning till vilka
särskilda stödåtgärder som en skola i det enskilda fallet ska vidta för att tillgodose
elevens behov av särskilt stöd eller vilka resurser som ska avsättas för detta. Vid
samtal mellan Skolinspektionen och skolans rektor har det framkommit att
elevens stödbehov tillgodoses på annat sätt än tidigare lösning.
2. Skolinspektionens begäran om yttrande daterad 2013-11-26 i ärende om elevs rätt
till särskilt stöd för elev vid Henåns skola. Dnr LVS/2012:1-606. Skolinspektionen
tog den 24 november emot en ny anmälan i elevärende om att eleven inte ges det
särskilda stöd eleven behöver för att tillgodogöra sig undervisningen.
Skolinspektionens utredning gäller elevens rätt till särskilt stöd under perioden
november 2012--höstterminen 2013. Kommunens yttrande ska vara inkommet
till Skolinspektionen senast 20 december.
3. Skolinspektionens begäran om yttrande daterad 2013-12-03 i ärende om elevs
rätt till särskilt stöd för elev vid Henåns skola. Dnr LVS/2013:27-606.
Skolinspektionen tog den 26 november emot en anmälan i elevärende om att
eleven under ett års tid blivit utsatt för kränkande behandling samt misshandel av
andra elever i november. Skolinspektionens utredning gäller skyldigheten att motverka kränkande behandling samt elevens rätt till särskilt stöd under läsåret 2012/
2013 samt höstterminen 2013. Kommunens yttrande ska vara inkommet till
Skolinspektionen senast 20 december.
4. Skolinspektionens begäran om yttrande daterad 2013-11-26 i ärende om elevs
rätt till särskilt stöd för elev vid Ängås skola. Dnr LVS/2013:26-606.
Skolinspektionen tog den 20 november emot en anmälan i elevärende om elevs
rätt till särskilt stöd. Kommunens yttrande, daterat 2013-12-10, skickades till
Skolinspektionen 13 december enligt begäran.
5. Henrik Lindh ger även information om Orust Waldorfförskolas överklagan av
beslut gällande tilläggsbelopp för barn med behov av särskilt stöd. Överklagan
är skickad till Förvaltningsrätten för beslut. Dnr LVS/2013:16-600.
Henrik Lindh informerar om att det är ett gediget arbete med dokumentation som
sker på skolorna i elevärenden, vilket innebär att det är ett omfattande material som
kommunens yttrande utgörs av.

Orust kommun

Utskottet för lärande

Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 144
Information: Anmälan om kränkande behandling
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna rapporter
och anmälningar om incidenter gällande kränkande behandling av elever. 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.
De kommunala skolorna har rapporterat in åtta anmälningar om incidenter sedan
utskottet för lärandes sammanträde i november. Dessa fördelas enligt följande per
skola:
• Henåns skola: 2 anmälningar
• Ängås skola: 3 anmälningar
• Ellös skola: 3 anmälningar
De inkomna anmälningarna är incidenter med en blandning av större och mindre
karaktär: alltifrån verbala konflikter mellan enskilda elever till mer fysiska skador
som till exempel sparkar.
Skolorna tar tag i ärendena och hanterar de uppkomna situationerna enligt plan.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 145
Samverkansavtal med Fyrbodal
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att det i början av 2013
upprättades en avsiktsförklaring avseende samverkan inom hela utbildningsområdet,
som kommunerna inom Fyrbodal ställde sig bakom. Förvaltningschefer inom
utbildningsområdet har fört diskussioner om möjliga framtida samverkansformer.
Fyrbodals Kommunalförbund har utarbetat förslag till samverkansavtal inom
följande områden:
• Förslag till samverkansavtal avseende Teknikcollage
• Förslag till samverkansavtal avseende Vård- och omsorgscollege
• Förslag till samverkansavtal avseende Skolutveckling
• Förslag till samverkansavtal avseende Vuxenutbildning
• Förslag till Ramavtal
De förslag till samverkansavtal som upprättats tecknas mellan de kommuner som
önskar delta. Varje kommun tar eget ställningstagande till om och i så fall vilken
samverkan de avser delta i. Fyrbodals Kommunalförbund är inte part i samverkansavtalen. Den eller de av samverkansområdena som avtals skrivs om, kräver enligt
Fyrbodals Kommunalförbund någon form av samordning och administration.
Fyrbodals Kommunalförbund är berett att ta på sig en sådan roll, villkoren för ett
sådant åtagande regleras i förslaget till ramavtal. Den årliga ersättningen för deltagande i de olika samverkansområdena uppgår till:
Samverkansavtal avseende Teknikcollage
Samverkansavtal avseende Vård- och omsorgscollege
Samverkansavtal avseende Skolutveckling
Samverkansavtal avseende Vuxenutbildning

340.000 kronor
340.000 kronor
1 miljon kronor
340.000 kronor

Fyrbodals Kommunalförbund hemställer om respektive kommuns ställningstagande
till samverkansavtalen samt ramavtalet.
Berörda förvaltningschefer upplever en viss tveksamhet till att ingå i samverkansavtalen. Samverkan är positivt men behovet av att upprätta samverkansavtal
sinsemellan enligt upprättat koncept upplevs i dagsläget inte vara nödvändigt.
Ärendet kommer först att bearbetas inom tjänstemannagruppen, innan beslut tas
i Kommunstyrelsen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 146
Fråga: Hur arbetar skolor och förskolor med allergifrågan?
Catarina Mellberg ställer fråga avseende hur förskolorna och skolorna bedriver sitt
arbete kring allergi:
• Vilken kompetens har vi?
• Finns det någon gjord kartläggning?
• Vilket stöd har arbetsledarna i frågan?
Personalen inom förskolorna och skolorna upplevs ha god kännedom kring barns
och elevers allergier av olika slag, den allergivänliga avdelningen vid Sesterviksvägens
förskola är ett utmärkt exempel på det. Skolsköterska Anita Mattsson, som även
arbetar som medicinskt ansvarig sköterska inom Förvaltningsområde Lärande har i
någon form med en redovisning om arbetet med allergi i sin årliga verksamhetsberättelse.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 147
Luciafirande
Kristina Svensson vill ge en stor eloge till skolornas rektorer för beslutet att låta
skolornas Lucia få besöka kommunens äldreboenden.
Diskussion förs kring Luciafirande, om sådan form av firande förekommer i kyrkan
och regler för detta om så sker.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________

