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KS/2012:306
§ 96
Remiss: Förslag till cykelplan för Orust kommun år 2017-2027
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 att uppdra till förvaltningen att upprätta en
genomförandestrategi och en cykelplan för Orust kommun. Ett sådant förslag är nu
framarbetat och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-12 att förslaget
ska skickas på remiss till bland annat kommunstyrelsens samtliga utskott. Synpunkter
ska vara inlämnade senast 12 januari 2017.
Mark- och trafikingenjör Linn Håkansson ger information upprättat förslag till
cykelplan och då främst ”Prioriterat område nr 2: Cykla till skolan”, som berör
Förvaltningsområde Lärande.
Framtagandet av cykelplanen har i grunden genomförts av konsult specialiserad på
cykeltrafik, dokumentet har därefter kompletterats och justerats av tjänstemän inom
Samhällsutveckling.
Målet med cykelplanen har varit att utifrån nuläge, samt invånarnas och politikens
önskemål, arbeta fram visioner och mål för utvecklingen av cykling på Orust,
kompletterad med konkreta åtgärdsförslag.
Cykelplanen är uppdelad i fem olika prioriterade områden, för vilka kommunens
infrastruktur är viktig och spelar en avgörande roll för genomförandet av respektive
område. De fem områdena är:
• Cykelinfrastruktur
• Cykla till skolan
• Cykla till arbetet
• Turism- och fritidscykling
• Sport- och motionscykling
Cykelplanen tar upp många olika delar som ska göra att cykeln är ett självklart val
som transportsätt i kommunen. Planen innehåller åtgärder för att förbättra
infrastrukturen och åtgärder som ska främja cyklandet till arbetet och skolan.
För att öka resor till och från skola med cykel är det viktigt att kommunen erbjuder
en säker cykelinfrastruktur, något som idag saknas på de flesta platser i kommunen. I
planen beskrivs införandet av en cykelpott, från vilken skolorna kan söka medel för
att genomföra cykelfrämjande åtgärder, några exempel på åtgärder som kan genomföras inom ramen för cykelpotten är:
• Integrering av cykling i skolundervisningen
• Erbjuda (återkommande) cykelservice
• Ordna cykeltävlingar och utmaningar
• Uppmuntra till/starta vandrande eller cyklande skolbussar
• Informera och uppmuntra föräldrar till att undvika bilskjuts
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• Förbättra cykelparkeringarna vid skolan
Förutom att införa en cykelpott med sökbara medel, nämns åtgärder i form av
erbjudande av säkra leder för gång- och cykel inom ramen för planering av skolskjuts
och genomförande av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i närheten av skolor.
Utskottet för lärande framför att det är viktigt att det fortsatta arbetet med planen för
gång- och cykelvägar, sker i samråd med tjänstemän inom Förvaltningsområde
Lärande och att hänsyn tas till skolskjutszonerna för att få en säker cykelled inom
skolskjutszonerna och tätorterna.
Ärendet återupptas vid utskottet för lärandes sammanträde i december.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2015:131
§ 97
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.
Barnomsorgsadministratörerna Susanne Göransson och Carina Adolfsson ger
uppdaterad information kring situationen och kön inom barnomsorgen. Information
ges dels per förskola avseende antal platser inklusive nedskrivning, antal placerade
barn, antal nyttjade platser, antal återstående platser, antal barn i kö till och med 1
mars 2017 samt antal tillgängliga platser samt dels en redovisning utifrån siffror
totalt.
Placeringar pågår till samtliga förskolor förutom i Henånområdet, utifrån de platser
som finns. Prioriteringar görs till syskon och utifrån garantidatum. Några vårdnadshavare har tackat ja till barnomsorgsplats i förskola på annan ort än förstahandsvalet
och några väljer att avvakta till hösten 2017.
Idag finns det totalt 41 barn i kö till barnomsorgsplats, medan det finns 29 lediga
platser. Ett flertal av de barn som står i kö, består av familjer som avser att flytta in
till kommunen, det är osäkert om så sker ifall barnomsorg inte kan erbjudas.
Efterfrågan är stor avseende barnomsorgsplats i Henån, i dagsläget kommer det att
saknas platser i Henån hösten 2017 trots den modul som Kommunstyrelsen beslutat
om. Det är också färre barn som lämnar förskolan till hösten 2017 som 6-åringar än
tidigare år, vilket gör att färre antal platser finns till förfogande.
I Varekil finns idag 13 barn i kö och endast 11 barn lämnar förskolan hösten 2017
för övergång till förskoleklass.
Maria Sörkvist (C) ställer fråga kring nyttjande av Myckleby skola för förskoleverksamhet. Förvaltningen gör bedömningen att det innebär svårigheter bland annat
utifrån det geografiska läget men även utifrån personalkostnader, samordning av
personal och övriga merkostnader som exempelvis kost- och städ.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:1758
§ 98
Barn- och elevhälsoplan
Enligt Skollagen (2010:800) omfattar elevhälsans medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara
förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot målen.
Elevhälsans uppdrag enligt Skollagen är:
• Att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
• Att erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser
• Att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor
• Att erbjuda varje elev i grundskolan och i grundsärskolan minst tre hälsobesök
innefattande allmänna hälsoundersökningar samt minst ett hälsobesök i
gymnasiet
• Vid behov kan elever anlita elevhälsans medicinska del för enkla sjukvårdsinsatser
Förvaltningsområde Lärande har upprättad en Barn- och elevhälsoplan, daterad
2016-10-19. Planen beskriver bland annat förskolans och elevhälsans uppdrag,
målgrupp, värdegrund och förhållningssätt, styrning och ansvarsfördelning,
arbetsformer och hur det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet
bedrivs.
Syftet med planen är att tydliggöra hur Orust kommun organiserar elevhälsan för att
efterleva det nationella regelverket. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger
information om upprättad barn- och elevhälsoplan.
Organisationen och de flesta funktioner inom elevhälsan är sedan en tid tillbaka
decentraliserad, innan dess var elevhälsan centralt organiserad med en gemensam
verksamhetschef.
Redogörelse görs kring de olika målen som ingår i Lärandes planering av kvalitetsförbättrande insatser på en övergripande nivå den kommande treårsperioden:
• Säkerställa ansvarig för det övergripande barn- och elevhälsoarbetet
• Ta fram lokala barn- och elevhälsoplaner
• Säkerställa resursfördelning
• Säkerställa arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
• Säkerställa dokumentation
• Säkerställa övergripande samverkan
• Säkerställa styrdokument, blanketter och information
• Säkerställa uppföljning och utvärdering
• Öka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och minska behovet av åtgärder
• Säkerställa kompetensutvecklingsplan för all personal
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Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2015:548
§ 99
Budgetuppföljning 2016
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information
om upprättad prognos om det ekonomiska utfallet avseende budget 2016, utifrån
perioden januari-oktober 2016.
Prognosen per oktober visar på ett överskott med cirka 2,6 miljoner kronor för
Förvaltningsområde Lärande, vilket inkluderas av det budgettillskott med 5,34
miljoner kronor som lärande fick i våras för att täcka extrakostnader för flyktingverksamheten.
Ersättningen från Migrationsverket är inräknad i prognosen på helåret. Intäkten är
beräknad utifrån faktiska ansökningar från januari-juni. Ansökningarna för höstterminen kommer att göras vid årets slut, en prognos har dock tagits fram för denna
period. Med anledning av den osäkerhet som finns kring fordran av intäkter från
Migrationsverket, har den totala prognostiserade intäkten räknats av med 20 procent.
En redovisning av överskottet per verksamhet ser ut enligt följande:
• Lärande (övergripande) redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 tkr.
• Förskolan redovisar ett prognostiserat resultat med - 1,35 tkr. Jämfört med uppföljningen per augusti, har prognosen för förskolan försämrats med 750 tkr. I
prognosen finns inräknat etableringskostnader med 300 tkr för ny förskoleavdelning i Henån (beslut i KS), resterande underskott på 1 miljon kronor beror
bland annat på ny avdelning i Svanesund där hela kostnaden på cirka 800 tkr för
etablerings- och personalkostnader ligger utanför budgetram. Bagarevägens
förskola överskrider budget med personalkostnader i och med att förskolan har
sex fulla avdelningar i höst.
• Grundskolan redovisar ett prognostiserat resultat med cirka – 1,0 mkr. Bland minusresultaten finns tillfällig kostnad med 600 tkr gällande överlappning på rektorsnivå
och semesterersättningsutbetalningar till rektorer som avslutar sina anställningar
under 2016. Därtill ligger - 2 mkr kopplade till för höga personalkostnader vid
skolorna. Det finns fortfarande en osäkerhet gällande statsbidrag, en uppföljning
avseende lågstadiesatsningen för läsåret 2015/2016 kvarstår. En planerad utökning
inom elevhälsan, som till största delen har koppling till de nyanlända, har till 50
procent blivit finansierad genom statsbidrag från Skolverket.
• Skolskjuts beräknar få ett överskott med + 400 tkr. Resultatet utgörs av återbetalning för den upphandlade busstrafiken avseende 2015, som kom först 2016.
• Grundsärskola och gymnasiesärskola redovisar ett prognostiserat resultat med
+ 250 tkr. Gymnasiesärskolan bedöms gå + 500 tkr medan grundsärskolan beräknas
få ett underskott med 250 tkr, vilket beror på en utflyttning och att den bedömda
kostnadsökningen per plats inte blev så hög som beräknat.
• Enskild verksamhet och interkommunal ersättning redovisar en prognos och ett
underskott med 1,2 mkr. Underskottet avser fler elever än budgeterat både inom
förskola, grundskola och fritids.
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• Gymnasiet och vuxenutbildningen redovisar en prognos och ett överskott med
5,5 mkr. Budgeten utökades under året med 3,9 mkr för att täcka extrakostnader
inom flyktingverksamheten: 2 mkr gick till köp av utbildningsplats i annan kommun
och 1,9 mkr tillfördes vuxenutbildning för ökade personalkostnader, främst på SFI.
Vuxenutbildning (SFI och komvux/påbyggnadsutbildning) har ökat kraftigt under
året, beroende på stort antal nyanlända i verksamheten. Kostnaderna för köp av
plats för nyanlända har också ökat, men intäktsnivån från Migrationsverket har
blivit högre än väntat. Antalet elever på språkintroduktion där plats köps i annan
kommun har sjunkit kraftigt från och med höstterminen.
Sammantaget för köp av gymnasieplatser i annan kommun, görs bedömningen att
verksamheten kommer att få ett resultat med + 2 mkr.
I januari 2016 startade IM Språkintroduktion på Orust. Denna utbildningsform
skulle finansieras med medel från Migrationsverket. Genom en omorganisation
skapades dock utrymme att bedriva denna verksamhet inom befintlig personalbudget. Detta resulterar i en ej nyttjad intäkt från Migrationsverket på cirka 2,3 mkr.
Flera vakanta tjänster under vårterminen samt sjukskrivningar som inte ersatts, ger
ett överskott gällande personalkostnader på 1 mkr. Vuxenutbildning har sökt och
fått beviljat flera statsbidrag, vilka sammantaget innebär cirka 500 tkr i form av ett
plusresultat på verksamheten.
Mer- och driftskostnad för Henåns skola
Prognosen för mer- och driftkostnader för Henåns skola, uppgår för lärandes del till
6,55 mkr. Utfallet är per den 31 oktober, det kan fortfarande finnas mindre kostnader
som ännu inte är bokförda.
Investeringar
Den totala investeringsbudgeten för inventarier uppgår till 6,75 mkr och är främst
kopplade till Ängås skola, Henåns skola, Bagarevägens förskola, IT-utrustning för
personal samt en buffert för mindre investeringar. Ur buffertmedlen för mindre
investeringar har gymnasiet och vuxenutbildning gjort en mindre lokalförändring för
att få fler klassrum och Ell๖s skola har fått beviljat medel till estetiska huset. Förskolan
har gjort några mindre investeringar. Utemiljön för Varekils skola flyttas fram till 2017
(500 tkr). Prognosen per augusti på 4,1 mkr kvarstår.
Information ges om sökta budgetmedel hos Migrationsverket och övriga statsbidrag
där ansökan görs.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:597
§ 100
Budget 2017 - Förvaltningsområde Lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information
om upprättat uppdragsdokument f๖r 2017-2019 och detaljbudget för 2017, avseende
Förvaltningsområde Lärande.
Information ges bland annat om verksamhetsförändringar utifrån tilldelad budgetram
för 2017. Utifrån budget 2017 och plan f๖r 2018-2019 tillsammans med justeringar
som gjorts utifrån pris- och lönekompensation samt tekniska budgetkorrigeringar för
lokaler, kost, städ och investeringar har lärande en budgetram på 362,7 mkr för 2017.
Utifrån budget 2017, taget i kommunfullmäktige i augusti, har lärande ett uppdrag att
effektivisera motsvarande 2,2 mkr. Därtill har lärande identifierat ytterligare 3 mkr
där kostnadsökningar är oundvikliga för 2017. Totalt har lärande under hösten
arbetat för en kostnadsminskning på 5,2 mkr för att ha en budget i balans 2017.
Lärande har arbetat utifrån att identifiera de naturliga kostnadsminskningarna som till
exempel elevminskning, kostnadsminskningar i form av tjänsteledigheter som inte
ersätts etc. Därefter har det analyserats och diskuterats fram vilka verksamheter som
är rimliga att effektivisera inom ram, exempel på några av åtgärderna är:
• Den övergripande organisationen för lärande minskas med 0,25 årsarbetare då
utvecklingssekreteraren är tjänstledig och tjänsten inte ersätts.
• IKT-organisationen förändras i och med att IKT-koordinator kommer att vara
tjänstledig och inte ersätts.
• Utvecklingsprojekten tar en paus 2017 för att istället fokusera på ett forskningsprojekt tillsammans med Högskolan Väst.
• För 2016 gjordes ett budgettillskott i form av medel till grundskolorna och fritids
för att kunna ha en IKT-pedagog på deltid. Denna extra tilldelning upphör och
får finansieras inom befintlig elevpeng.
• Översyn av personalkostnader inom modersmål och nyanlända.
• Minskning av omkostnader inom gymnasiet/vuxenutbildning
Förskola
Mellan 1 november 2015 och 1 november 2016 har antalet placerade barn i kommunal verksamhet ökat i antal motsvarande cirka 11 procent. Födelsetalet ligger
ganska stabilt, det som sker är en kraftig inflyttning; både från andra länder men
främst inom Sverige. Tanken var att utökningen med två avdelningar inför hösten
2016 skulle täcka behovet av förskoleplatser; både för hösten 2016 men också ha
lediga platser för att möta det behov som väntas bli under 2017. Redan i augusti var
bilden förändrad och den utökning som gjorts var inte ens tillräcklig för att täcka
behovet i februari 2017. Utifrån detta planeras ytterligare en avdelning i Henån,
vilken har godkänts i kommunstyrelsen. Budgetjustering för detta, är i nuläget inte
gjord och lärande har därför inte med denna kostnad på 1,9 mkr i budgeten.
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Grundskola
Inom grundskolans årskurser 1-9 ses inga demografiska förändringar. Däremot ses
en liten minskning inom fritids och förskoleklass, vilket ger en minskad budget
motsvarande 600 tkr. Några minskningar av elevpengen är inte planerad för 2017,
däremot innebär 2017 års budget att skolorna behöver göra mer för samma elevpeng.
Lovskola blir troligen obligatoriskt, vilket innebär längre terminer för en grupp
elever/lärare inom årskurs 7-9. Timplanen har ökat de senaste åren i ledet att öka
matematikundervisningen i årskurs 1-3 och 4-6. Både lovskola och utökad timplan
sker utan ekonomiskt tillskott (ekonomiskt tillskott har skett till kommunerna inom
det generella statsbidraget).
Skolskjuts
Inga större kostnadsförändringar är kända inför 2017 avseende skolskjuts. Budgeten
har utökats med 0,5 mkr utifrån indexuppräkning.
Grundsärskola och gymnasiesärskola
Bedömningen i våras om en större elevökning, blev inte riktigt så hög som förväntat.
När detaljbudget lagts på gymnasiesärskolan för 2017, är kostnaden lägre än beräknat
och budgeten kan sänkas med cirka 0,4 mkr.
Enskild verksamhet och interkommunal ersättning
Indexuppräkning har gjorts för dessa verksamheter med cirka 0,8 mkr. Utöver detta
kommer budgeten också att ökas med 0,5 mkr, utifrån en ökning av barn/elever som
väljer att gå i förskola, fritids, och grundskola i annan kommun. Detaljbudgeten för
enskild verksamhet kan behöva förändras med ytterligare omfördelningar för att
hamna på rätt budgetnivå.
Gymnasieskola och vuxenutbildning
Verksamheten gör ett stort överskott 2016 men bedömningen är att verksamheten
för 2017, behöver det tillskott som redogjorts för inför budgetprocessen 2017. Det
handlar bland annat om indexökningar för köp av plats och en ökning av elever inom
gymnasieskolan. Till stor del handlar det om nyanlända på språkintroduktion, men
det har också varit en större grupp elever än tidigare som läser första läsåret 2016/
2017. Orust kommun erbjuder kurser i samtliga grundläggande ämnen, men om
elevmängden ökar finns behov av fler lärarpersonal. Ett mindre effektiviseringskrav
kommer att läggas på verksamheten i ett led att se över övriga kostnader (d.v.s
kostnader som inte avser lokaler, personal eller köp av platser).
Information ges även om de verksamhetsmål, uppdrag och nyckeltal som berör
Förvaltningsområde Lärande.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:1759
§ 101
Verksamheten Barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet.
Orust kommun har erbjudit barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis) sedan cirka
15 år tillbaka. Behovet av barnomsorgsformen har fram tills idag varit stabil, men
den senaste tiden har efterfrågan kraftigt ökat. Det saknas idag parametrar som
reglerar erbjudande av plats, kriterier osv.
Idag har cirka 15-20 familjer sin barnomsorg genom denna verksamhetsform och
det är idag fler familjer som har barnomsorg på obekväm arbetstid för mer än ett
barn. För närvarande har verksamheten 33 inskrivna barn. För att få detta fungera,
anpassas verksamheten med både personal och material. Det står idag barn i kö till
barnomsorgsplats, för vilka kommunen inte kan erbjuda denna form av barnomsorg
inom befintlig verksamhet.
Utskottet för lärande beslutar
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att göra en översyn av verksamheten
och parametrar för reglering av denna, samt
att återuppta ärendet vid utskottet för lärandes sammanträde i januari 2017.
__________
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KS/2015:2007
§ 102
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängsbergets och Varekils förskolor
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från
verksamhetsbesöket vid Ängsbergets och Varekils förskolor.
Förskolorna har mycket engagerade och kompetenta pedagoger. Några utvecklingsområden som nämns är central vikarieanskaffning, fler Ipads/datorer till pedagogerna och mindre barngrupper. Förskolans pedagoger arbetar aktivt utifrån ICDPkonceptet och har ett bra samarbete; både inom respektive förskolornas avdelningar,
med föräldrar och med skolorna.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

2016-11-07

KS/2016:1573
§ 103
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om olika aktuella ärenden,
bland annat:
Forskningssamverkan med Högskolan Väst
Arbetet fortskrider enligt plan; rekrytering pågår av de forskare som ska genomföra
arbetet.
Lärarlönelyftet
Orust kommun har lämnat in sin ansökan om medel för Lärarlönelyftet.
Kommunalt grundskoleindex 2016
I ännu en kvalitetsranking placerar sig grundskolan på Orust väldigt bra i jämförelse
med övriga Sveriges 290 kommuner, och bästa placering inom Fyrbodal. Föräldraalliansen, Sveriges kommunala grundskoleindex, är ett kvalitetsindex som utgår från
ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till
ett sammanlagt kvalitetsindex för grundskolan. De kvalitetsområden som används är:
• Måluppfyllelse
• Pedagogisk personal
• Övriga hälso- och studiefrämjande resurser
• Fritidshemmen
Lärarförbundets ranking 2016
Det har blivit en felräkning hos SCB kring siffrorna i Lärarförbundets ranking. Orust
kommun, som tidigare hamnade på plats 41 av landets 290 kommuner, har nu i och
med omräkningen, hamnat på plats 42 istället.
Samråd kring detaljplan för del av fastighet Morlanda-Slätthult 1:29
Förvaltningsområde Samhällsutveckling har skickat ett förslag till tillägg för
detaljplan för del av Morlanda-Slätthult 1:29 på remiss till Förvaltningsområde
Lärande. Detaljplanen avser Slätthults industriområde, med syftet att ändra gällande
detaljplan för att möjliggöra en mer ändamålsenlig byggnation av området. Detaljplanen berör inte Förvaltningsområde Lärandes ansvarsområden, vilket gör att det
inte upplevs finnas något behov av svar från Lärande.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

2016-11-07

KS/2016:1574
§ 104
Ordföranden informerar
Ordförande Kristina Svensson ger information om bland annat:
• Intresse av besök av Fyrbodal på Orust?
• Informationsdagen hos Skolinspektionen den 21 november i Göteborg
• Fadderföretag: Maria Sörkvist ger mer information vid nästkommande
sammanträde.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

2016-11-07

§ 105
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
inkommen rapport och utredning gällande diskriminering/kränkande behandling:
rapporten avser Ellös skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

2016-11-07

§ 106
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut
från Förvaltningsrätten och Skolväsendets Överklagandenämnd i elevärenden.
1.

Förvaltningsrättens beslut/dom av 2016-09-19 i ärende angående skolskjuts för elev.
Dnr KS/2016:1019
Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut om skolskjuts för elev.
Förvaltningsrätten i Göteborg avslår överklagandet.

2.

Förvaltningsrättens beslut/dom av 2016-09-30 i ärende angående skolskjuts för elev.
Dnr KS/2016:1187.
Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut om skolskjuts för elev.
Förvaltningsrätten i Göteborg avslår överklagandet.

3.

Skolväsendets Överklagandenämnds beslut av 2016-09-08 i ärende angående åtgärdsprogram för elev. Dnr LVS/2016:11
Vårdnadshavare har överklagat upprättat åtgärdsprogram daterat 2016-04-26 samt
åtgärdsprogram upprättat 2016-05-31. Överklagandenämnden avskriver ärendet
som avser överklagat åtgärdsprogram den 26 april 2016. Överklagandenämnden
upphäver det överklagade åtgärdsprogrammet daterat den 31 maj 2016 och
återförvisar ärendet till rektor för ny prövning.

4.

Förvaltningsrättens beslut/dom av 2016-10-18 i ärende angående skolskjuts för elev.
Dnr KS/2016:1260.
Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut om skolskjuts för elev.
Förvaltningsrätten i Göteborg skriver av målet från fortsatt handläggning.

Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

