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2016-05-09
KS/2015:548

§ 41
Budgetuppföljning 2016
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information om
upprättad prognos om ekonomiskt utfall avseende budget 2016, utifrån perioden januariapril 2016.
Prognosen per april visar på ett överskott med 2,7 miljoner för Förvaltningsområde
Lärande. Under hösten beräknas dock att intäkterna kommer att minska samtidigt som
kostnaderna beräknas öka; bland annat med anledning av högre personalkostnader och
avetableringskostnader för moduler.
Helårsprognosen för lärande beräknas redovisa ett + 0 resultat.
• Förskolan redovisar en prognos och ett underskott med 600 000 kronor.
• Grundskolan beräknar få ett underskott med 725 000 kronor, som mestadels består
av högre personalkostnader.
• Skolskjuts redovisar en prognos och ett överskott med 400 000 kronor. En återbetalning har gjorts för den upphandlade busstrafiken för 2015.
• Grund- och gymnasiesärskola beräknas få ett underskott med 500 00 kronor. Grundsärskolan växer rejält under kommande läsår.
• Enskild verksamhet och interkommunal ersättning redovisar en prognos och ett
underskott med 835 000 kronor. Underskottet avser fler barn och elever i enskild
verksamhet än vad som var beräknat i budget.
• Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar en prognos och ett överskott
med 2,26 miljoner kronor. Under vårterminen bedrivs verksamheten med mycket
begränsade personalresurser, detta trots betydligt fler elever än tidigare år.
Prognosen för merkostnader för flyktingverksamhet uppgår till 5,34 miljoner kronor, vilka
är fördelade med 3,9 miljoner avseende gymnasiet och vuxenutbildning, merkostnaderna
inom grundskolan beräknas uppgå till 1,3 miljoner kronor och övergripande kostnader för
till exempel kost beräknas uppgå till cirka 140 000 kronor.
Information ges även om:
• Händelser under perioden, exempelvis större ombyggnations- eller nybyggnationsprojekt.
• Schablonersättningen för barn/elever från Migrationsverket. Ansökan görs kvartalsvis.
• Den långa handläggningstiden hos Migrationsverket för besked om uppehållstillstånd.
• Ersättningen för etablering och introduktion för nyanlända personer och den överenskomna fördelningen mellan lärande och omsorg av Migrationsverkets medel.
• Presentation, i kortfattad form, av uppföljning av utskottets mål.
• Vårpropositionen 2016.
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Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:597
§ 42
Budget 2017 - Förvaltningsområde Lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger en kort uppföljning av det material som har
presenterats tidigare i år.
Kommunens verksamheter har fått i uppdrag att gå igenom budgeten ytterligare en gång
gällande förslag till fördelning av budget 2017. Berörd chef och ekonom vid respektive
förvaltningsområde har haft dialog med kommunchef kring budgetäskanden för
kvalitetshöjande åtgärder kontra faktiska volym- och kostnadsförändringar.
Indexhöjningar för köpta tjänster som till exempel gymnasiet, interkommunal ersättning och
skolskjuts bör tilldelas verksamheten på samma systematiska förfarande som sker för löner,
hyror och kapitalkostnader.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:775
§ 43
Öppna jämförelser 2016
Sveriges Kommuner och Landstings ”Öppna jämförelser” 2016 baseras på läsåret
2014/2015, där många parametrar ingår. I ett sammanvägt resultat har de kommunala
skolorna klättrat från plats 189 till 99. Samtliga skolor på Orust, med fristående skolor
inräknade, går från plats 197 till plats 111.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om ett urval av de parametrar
som finns i rapporten, bland annat:
• Andel elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, uppgår till
76 procent. Medelvärdet är 77 procent.
• Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet, uppgår till 89 procent.
Medelvärdet är 84 procent.
• Elever i årskurs 9 betygspoäng i matematik i genomsnitt, uppgår till 13,0.
• Elever i årskurs 6 betygspoäng i matematik i genomsnitt, uppgår till 12,7.
• Det sammanvägda resultatet för kommunen ger en ranking på plats 111 av 290.
Samtliga parametrar och värden i SKL’s ”Öppna jämförelser 2016” finns att läsa på
www.skl.se/oppnajamforelser/grundskola under tabellbilagor.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:776
§ 44
Medel till utvecklingsprojekt inom Förvaltningsområde Lärande 2016
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger en redovisning av sökta medel för utvecklingsprojekt år 2016. Det har inkommit 28 ansökningar från verksamheterna inom lärande som
uppgår till en totalsumma med 642 758 kronor. 200 000 kronor är avsatta till utvecklingsprojekt. Prioritering ska göras av projekten utifrån de mål som är satta för verksamheten.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2014:569
§ 45
Statsbidrag för lov- och sommarskola 2016
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet. Utvecklingschef Lars
Jansson gjorde ansökan om statsbidrag för undervisning under skollov år 2016 hos
Skolverket i mars månad. I beslut från Skolverket 2016-03-21, har Orust kommun tilldelats
1 290 kronor per elevvecka under sommarskola, respektive 258 kronor per elevdag under
övriga lov.
Orust kommun kommer att anordna sommarskola vid två skolor: Ängås skola och
gymnasiet.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2015:131
§ 46
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, särskilt sydost-området.
I dagsläget är det bekymmersamt att kunna erbjuda plats i barnomsorgen utifrån
vårdnadshavarnas förstahandsval.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om situationen inom barnomsorgen
och beskriver aktuell köstatus.
Förskola

Antal barn i kö

Antal 6-åringar hösten 2016

Antal födda
hittills 2016
13

Henån
Bagarevägen
Ängsberget

34
23
11

28
12
16

Svanesund
Ängås
Sesterviksvägen

29
16
13

27
12
15

15

Varekil

13

18

8

I Varekil kommer det att finnas en avdelning mindre från och med hösten 2016.
I Tvet finns möjligheter att erbjuda barnomsorgsplatser.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:200
§ 47
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.
Bagarevägens förskola
Mattläggning pågår just nu för fullt och den deadline som är satt ser ut att hålla. Inflyttning i
förskolans nya lokaler sker i månadsskiftet maj/juni.
Tvet
Frågan om köp av Tvets f.d skollokaler tas upp som ett ärende vid sammanträdet med
kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 maj.
Ellös skola och förskola
Verksamheten avvaktar nu politiskt ställningstagande och beslut om investeringsram. Den
18 maj ska politiken få en presentation angående fastighetsförsäljning.
Henåns skola
Dialog förs kring åtgärder för den skadegörelse som sker vid Henåns skola och de kostnader
som skadegörelsen innebär.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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§ 48
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om olika aktuella ärenden, bland
annat:
Stenungsunds kommun
Dialog med Stenungsunds kommun kring samverkansform och reglering av antagning av
gymnasieelever, utbildningsplatser för gymnasiesärskoleelever samt med Nyborgskolan
kring mottagande av elever hemmahörande i Orust kommun.
Förskolan Svanen
Materialet har nu inkommit från Förskolan Svanen. Arbete pågår med att upprätta
beslutsunderlag. Ärendet behandlas i juni månad.
Ansökan från Ek och Lek Barnomsorg AB
Ansökan från Ek och Lek Barnomsorg AB om att få bedriva pedagogisk omsorg i Orust
kommun. Försök har gjorts till kontakt med föreningen kring olika frågor som till exempel
tänkt volym. Ärendet behandlas i juni månad.
V8
I den sammanställning och rapport som har upprättats, har det visat sig att värdena för
Orust innehåller felaktiga siffror och enkätsvar, vilka därmed inte är tillförlitliga.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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§ 49
Ordföranden informerar
Ordförande Kristina Svensson ger information om:
• Dialogen som förs mellan Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten och
rektor vid vuxenutbildningen kring ett utökat samarbete verksamheterna emellan.
• Tankarna som finns kring en utökning av verksamheten inom Vård- och
omsorgscollege och intresset för att fungera som handledare.
• Fyrbodals arbete med validering, tankarna om ett ”ett grönt college”, arbetet för
att motverka avhopp inom gymnasieskolan samt arbetet med kompetensplattform
och samverkan kring kartläggning och förstärkning av kompetens inom olika
yrkesområden.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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§ 50
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut från
Förvaltningsrätten i elevärende.
1. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2016-04-27 i ärende angående överklagande av
beslut om skolskjuts. Dnr KS/2016:479.
Förvaltningsrätten upphäver det överklagade beslutet och visar målet åter till
kommunstyrelsen i Orust kommun för ny prövning av gjord ansökan om skolskjuts
för elev. Ärendet handlar om ansökan om skolskjuts vid delad vårdnad, där de två
boendena bedöms ha olika förutsättningar för anordnande av skolskjuts.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

