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KS/2015:131
§ 76
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 sydostområdet.
Barnomsorgsadministratör Carina Adolfsson ger uppdaterad information kring
situationen och kön inom barnomsorgen. Information ges dels per förskola avseende
antal platser inklusive nedskrivning, antal placerade barn per 1 november 2016, antal
nyttjade platser, antal återstående platser, antal barn i kö till och med 1 februari 2017
samt antal tillgängliga platser samt dels en redovisning utifrån siffror totalt.
Förändringar och en ökning av antal barn i kö till barnomsorgsplats, sker dagligen. Det
är främst inom Henån-området som behovet av platser i barnomsorgen inte motsvarar
efterfrågan: underskottet av antal platser i Henån motsvarar cirka en avdelning.
Nettosumman av antal barn i jämförelse mellan ut- och inflyttningar, är i dagsläget 7
barn vilket motsvarar en halv avdelning.
Diskussion förs kring möjligheter av framtida lösningar.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:1509
§ 77
Information om skolskjuts
Utvecklingssekreterare Anna-Malin Lundhamn ger information om föregående process
kring avtal om skolskjuts. Nuvarande avtal gäller till och med juni månad år 2020, med
möjlighet till två års förlängning. I juni år 2017 önskar Västtrafik få besked om politiskt
ställningstagande kring antingen fortsatt trafik eller ny upphandling.
Politiken behöver även göra ett ställningstagande kring form av skolskjuts: skolskjuts
eller skollinje. Idag fungerar Västtrafiks 300-linjer som kollektivtrafik där elever som har
skolkort åker med. Västtrafiks 900-linjer är ett tillägg av kollektivtrafik för skolskjuts, där
även kommunens medborgare kan åka med.
Diskussion förs om fördelar respektive nackdelar med de olika alternativen ”skolskjuts”
och ”skollinje”. Politiken önskar få en kartläggning och utvärdering av nuvarande avtal,
där både fördelar och nackdelar med de olika alternativen beskrivs, inför ett politiskt
ställningstagande och beslut i juni 2017.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att återuppta ärendet vid sammanträdet i oktober.
__________
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KS/2012:397
§ 78
Trafiksituationen och utemiljön vid Varekils skola och förskola
Ärendet om förskolans och skolans utemiljö samt den trafiksituation som råder, har
diskuterats vid ett flertal tillfällen tidigare.
Mark- och trafikingenjör Linn Håkansson ger information om trafikmiljön vid Varekils
förskola och skola.
Dialog förs kontinuerligt med rektor för Varekils skola, representanter för Stala IF,
berörd vägförening, verksamhetsrådet m fl. Aktuell skiss för förslag om gång- och
cykelvägar bedöms uppfylla säkerhetskraven, den ska dock uppdateras till en slutlig
version inom kort.
Vägföreningen har satt sig emot kommunens förslag och önskemål, samt framfört
argument för att inte bygga planerade gång- och cykelvägar längs befintlig väg.
Argumenten bedöms inte hålla, bland annat utifrån säkerhetsaspekten. Vägföreningen
har även lämnat ett motförslag kring placering av gång- och cykelväg. Motförslaget
innebär dock bland annat att gång- och cykeltrafiken sker på motsatt sida av vägbanan
vid skolan och förskolan. Motförslaget innebär också ett behov av sprängning för
byggandet av gång- och cykelvägar, vilket blir ett betydligt dyrare alternativ för
kommunen än användande av befintlig vägsträcka. Chef för mark-, plan- och
exploatering har ett möte inbokat med vägföreningen, med förhoppning om möjlighet
till en förlikning i ärendet, så att byggnationen kan starta under våren 2017.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2015:548
§ 79
Budgetuppföljning 2016
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information
om upprättad prognos och delårsrapport om det ekonomiska utfallet avseende budget
2016, utifrån perioden januari-augusti 2016.
Utfallet för perioden januari-augusti 2016 visar på ett överskott med 5,1 miljoner
kronor, prognosen om resultatet för helåret 2016 beräknas uppgå till ett överskott
med 2,9 miljoner kronor. De kostnader som finns under månaderna septemberdecember som prognostiseras försämra resultatet med cirka 2 miljoner kronor är
exempelvis lägre intäkter från Migrationsverket, två ytterligare avdelningar i förskolan
samt högre personalkostnader inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan och
gymnasieskolan/vuxenutbildningen.
En redovisning av underskottet per verksamhet ser ut enligt följande:
• Lärande (övergripande) redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 tkr.
• Förskolan redovisar ett prognostiserat resultat med - 600 tkr. Underskottet utgörs
av en överbudgetering av föräldraintäkter samt kostnader utöver ram för de två
nya avdelningarna.
• Grundskolan beräknar totalt få ett överskott med 200 tkr.
• Skolskjuts har ett prognostiserat resultat med + 400 tkr. Anledningen till överskottet
är en återbetalning på cirka 400 tkr för den upphandlade busstrafiken för 2015.
• Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen redovisar en prognos och överskott med
3,7 miljoner kronor. Budgeten utökades under året med 3,9 miljoner kronor för att
täcka extrakostnader inom flyktingverksamheten. 2 miljoner kronor gick till köp av
plats i annan kommun och 1,9 miljoner kronor tillfördes vuxenutbildning för ökade
personalkostnader, främst inom SFI.
• Grundsärskola och gymnasiesärskola redovisar ett prognostiserat resultat med
+ 50 tkr.
• Enskild verksamhet och interkommunal ersättning redovisar en prognos och
underskott med 900 tkr. Största delen av underskottet avser fler barn och elever i
enskild verksamhet än vad som var beräknat i budget.
• Utfallet för merkostnader för Henåns skola ligger på 6,33 miljoner kronor per
augusti. 2,86 miljoner kronor avser skolskjuts, 120 tkr avser ökade personalkostnader, hyreskostnaderna uppgår till cirka 1,8 miljoner kronor och 1,55
miljoner kronor avser avetableringskostnader för modulerna i Henån samt flyttkostnader.
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Lars Jansson ger, utifrån en egen statistik, en presentation av utskottets egna mål och
resultaten per dessa mål:
• Andelen som når målen i alla ämnen i årskurs 6 har sjunkit något: från 81,1 till 77
procent.
• Andelen som når målen i alla ämnen i årskurs 9 har däremot ökat: från 76 till 80
procent. Fler elever är behöriga till gymnasiet.
• Skillnaden mellan pojkarnas låga resultat i förhållande till flickornas har ökat sedan
förra året. Förvaltningsområde Lärande avser att göra en förstudie kring pojkars och
flickors resultat, samt vad som kan främja pojkarnas lärande.
• Enkäter har genomförts inom förskola och skola. Tryggheten är hög, både i förskola
och skola, med marginella skillnader. I årskurs 8 finns indikatorer som pekar på att
lusten och medinflytandet ökar och då i synnerhet lusten att lära.
Måluppfyllelsen för till exempel trygghet i årskurs 8 och lusten att lära inom förskolan,
har sjunkit med endast 2 procent mellan mål och utfall 2016. Med anledning av dessa
små marginaler, förs en dialog kring att inte ha ett statiskt värde som 100 procent som
godkänd måluppfyllelse, utan istället ha ett spann på till exempel 95-100 procent.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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KS/2016:1510
§ 80
Redovisning av resultatet av brukarenkät inom förskolan
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om resultatet av genomförd brukarenkät
inom kommunens förskolor. Det är en stor nöjdhet hos vårdnads-havarna avseende
förskolan:
• Man känner sig trygg med att lämna sitt barn i förskolan.
• Man är nöjd med hur förskolan bemöter både vårdnadshavare och barnen.
• Man är nöjd med hur vårdnadshavares synpunkter tas emot i förskolan, dock
Finns liten större avvikelse mellan ”stämmer helt och hållet” och ”stämmer
ganska bra”.
• Man är nöjd med förskolans stimulans, utveckling och lärande för barnen.
• Man är nöjd med arbetssätten som används för att utveckla barnen.
• Man är nöjd med förskolans arbete avseende mångfald: förståelsen för att
människor är olika och har olika uppfattningar.
• Man är nöjd med vilken information man får som vårdnadshavare och hur man
får information om verksamheten i förskolan, dock finns liten större avvikelse
mellan ”stämmer helt och hållet” och ”stämmer ganska bra”.
• Man är i stort sett nöjd med vårdnadshavares möjlighet att påverka verksamheten
i förskolan: 47,7 procent har svarat ”stämmer helt och hållet” och 45,9 procent
har svarat ”stämmer ganska bra”.
• De allra flesta vårdnadshavare har deltagit i utvecklingssamtalen de senaste 12
månaderna och är nöjda med hur dessa samtal utfördes.
Information ges kring några av de ”övriga kommentarer” som vårdnadshavarna har
lämnat. Dessa handlar till exempel om minskning av barngruppernas storlek, förskolans
fantastiska personal, utveckling av utemiljön, bättre underhåll av förskolans fastigheter
och lekutrustning samt ökad utevistelse.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2015:2007
§ 81
Information inför verksamhetsbesök - Presentation av resultat m m gällande
Varekils skola
Utvecklingschef Lars Jansson ger information och presentation om resultat m m
gällande Varekils skola, inför kommande verksamhetsbesök den 10 oktober.
Information ges bland annat om:
• Medelvärdet av genomförd brukarenkät för årskurs 2 avseende Varekils skola i
jämförelse med Orust totalt.
• Statistiksammanfattning av medelvärden för årskurs 2 avseende Varekils skola i
jämförelse med Orust totalt.
• Medelvärdet av genomförd brukarenkät för årskurs 5 avseende Varekils skola i
jämförelse med Orust totalt.
• Statistiksammanfattning av medelvärden för årskurs 5 avseende Varekils skola i
jämförelse med Orust totalt.
• Analys av nationella prov vårterminen 2016 avseende årskurs 3 och årskurs 6.
Det är höga resultat i årskurs 3, bäst i svenska.
Alla elever i årskurs 6 har deltagit och har höga resultat i svenska och engelska,
även pojkarna.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:1511
§ 82
Information: Nyheter inom skolområdet
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och utvecklingschef Lars Jansson ger
information om nyheter inom skolområdet:
• Anordna fjärrundervisning på entreprenad (köp av fjärrundervisning i modersmål
och handledning på modersmål från annan kommun).
• Nytt kunskapskrav och obligatoriska bedömningsstöd (i svenska, svenska som
andraspråk och matematik årskurs 1).
• Elevernas digitala kompetens i skolan, ska stärkas.
• Mer matematik i grundskolan (beslutet togs i juni och gäller från och med höstterminen 2016 och innebär att den totala undervisningstiden för matematik blir
1125 timmar). Det finns förslag att även utöka undervisningstiden i matematik i
årskurs 7-9.
• Statsbidrag inom elevhälsan och specialpedagogik.
• Statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek.
• Anordnandet av mässan ”Lärande i det digitala samhället” (anordnas den 16
september vid Henåns skola och är en lokal skolnyhet).
• Deltagande på Högskolans Väst’s arbetsmarknadsmässa (anordnas den 5 oktober).
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:200
§ 83
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.
Ellös F-6 skola och Ellös förskola
En ombyggnation och anpassning av lokalerna är av relativt akut karaktär. Åtgärderna
finns med i budget för 2018, vilket gör att en form av uppdrag finns.
Förskola i Svanesund
Förvaltningsområdeschef har tillsammans med mark-, plan- och exploatering, haft
möten avseende att detaljplanera Västra Änghagen. Förändringar har gjorts kring den
planerade nya förskolans lokalisering. Byggstart sker troligtvis först år 2020.
Henåns skola
Det har varit en mycket positiv start utifrån ett både personal- som elevperspektiv.
Några synpunkter har framförts senaste veckan kring luftkvaliteten i undervisningssalarna, vilket bedöms höra samman med väderleken. Fortsatt intrimning av
ventilationen pågår för att säkerställa att den fungerar så bra som möjligt.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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§ 84
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och utvecklingschef Lars Jansson ger
information om aktuella ärenden.
Pojkars och flickors studieresultat
Förvaltningsområde Lärande har hos Folkhälsorådet, ansökt om medel för arbete
med utredning kring pojkars och flickors studieresultat. Högskolan Väst erbjuder
partnerskap kring forskning i ämnet.
Rektors sjukskrivning
Rektor för Henåns 7-9 skola är fortsatt sjukskriven och Hanna Lindö är fortsatt
formellt tf rektor för verksamheten inom årskurs 7-9. Förvaltningsområdeschef
har kontinuerlig uppföljning med Hanna Lindö och Jenny Saar, som delar på
arbetsuppgifterna.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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§ 85
Ordföranden informerar
Ordförande Kristina Svensson ger information om:
• Skolinspektionens dag: anordnas den 21 november. Kostnaden uppgår till 700
kronor per deltagare och belastar utskottet för lärandes budget. Beslutas att
Kristina Svensson och Veronica Almroth deltar.
• Arbetet med programmering vid Tvets förskola.
• Information om ärenden som behandlades vid senaste mötet med Fyrbodal (fritt
sök, utökat samarbete med Innovatum, nytt nätverk för studie- och yrkesvägledare m m)
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
LVS/2016:9
§ 86
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen
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 2 inkomna
rapporter och utredningar gällande diskriminering/kränkande behandling: rapporterna
avser Henåns skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

