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KS/2015:131
§ 17
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.
Barnomsorgsadministratörerna Susanne Göransson och Carina Adolfsson ger uppdaterad information kring kön till förskoleplatser och situationen inom barnomsorgen:
• I dagsläget klarar kommunen att erbjuda plats inom barnomsorgen för de som
önskat barnomsorg under våren, tack vare de extra avdelningar som startats under
våren i Henån och Svanesund.
• Det är kö till barnomsorgsplats avseende Nattis (obekväm arbetstid).
Barnomsorgssituationen inför hösten, ser i dagsläget ut enligt följande:
• I Svanesund lämnar 32 barn förskolan till förskoleklass och det står idag 19 barn i
kö till barnomsorgsplats.
• I Henån lämnar 36 barn förskolan för att börja i förskoleklass och det står idag 20
barn i kö till barnomsorgsplats.
• I Ellös lämnar 15 barn förskolan för att börja i förskoleklass och det står idag 4 barn
i kö till barnomsorgsplats.
• I Tvet lämnar 7 barn förskolan för att börja i förskoleklass och det står idag inga barn
i kö till barnomsorgsplats.
• I Varekil lämnar 11 barn förskolan för att börja i förskoleklass och det står idag 20
barn i kö till barnomsorgsplats.
För att försöka lösa den situation och det behov av barnomsorg som finns i Varekil från
och med hösten 2017, förs en kontinuerlig dialog med förskolechef och rektor kring
eventuellt samutnyttjande av befintliga lokaler i första hand.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2017:373
§ 18
Hantverksprogrammets verksamhet och ekonomi
Bakgrund
Hantverksprogrammet med inriktning finsnickeri vid Orust kommuns gymnasieskola
och vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.
Under de senaste åren har elevunderlaget varit vikande vid Hantverksprogrammet. En
av anledningarna till det vikande elevunderlaget är att programinriktningarna ändrades i
samband med gymnasieförordningen 2011. Läroplanens utformning innebär att det
finns två utgångar, antingen yrkesutgångar eller högskoleförberedande program.
Vikande elevunderlag har visat sig i hela landet för samtliga yrkesprogram, inklusive
Hantverksprogrammet. Orust kommuns hantverksprogram erbjuder grundläggande
behörighet till högskolestudier.
Skolans programråd/yrkesråd är positiva till utbildningen och de är tydliga med att
branschen är måna om att hantverksprogrammet finns för framtida rekryteringsbehov.
Branschen har behov av rekrytering idag.
Orust kommun har en mångårig tradition inom Hantverksprogrammet med inriktning
finsnickeri.
När verksamheten bedrevs i privat regi betalde kommunen för varje elev enligt en framtagen prismodell. Verksamheten var då avgränsad till att endast gälla gymnasieskolans
hantverksprogram. Sedan kommunen övertagit hela verksamheten kan nu olika utbildningar bedrivas inom lokalerna och med befintliga lärare. Det gäller elever inom
Individuella programmets Yrkesintroduktion och Språkintroduktion men även inom
Vuxenutbildningens yrkesvux. Orust kommun har erhållit statsbidrag från Skolverket
för Hantverksutbildning inom SFI (Svenska för invandrare) och inom Särvux sker
utbildning för en elev. Uddevalla kommun har uttryckt önskemål om köp av ytterligare
platser inom yrkesvux.
Även om Hantverksprogrammets elever är få har verksamheten en flexibilitet inom vår
småskaliga gymnasieskola/vuxenutbildning att möta flera olika behov:
• att möta framtida behov av finsnickare enligt branschens företrädare Hantverksprogrammet inte finns i så många kommuner
• att inom Individuella programmet skapa möjlighet till praktisk yrkesintroduktion
• att möta våra nyanlända elever som har kort skolbakgrund, men kommer från en
hantverkstradition
• att Uddevalla kommun är intresserade av att köpa platser inom ramen för regional
vuxenutbildning
• att det finns vuxenutbildningselever som går utbildningen
• att elever som läser SFI har påbörjat hantverksintroduktion med integrerad svenska i
en förhoppning att få ett snabbare inträde på arbetsmarknaden
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• att lokalerna används som undervisningslokaler för andra utbildningar än enbart
Hantverksprogrammet
• att elever som läser SFI har sin samhällsinformation i lokalerna
Ekonomisk kalkyl 2017 (utbildningen fortsätter med intag hösten 2017)
Kostnader
1,9 mkr
Bedömd intäktsnivå IKE -600 tkr, avser tre elever vt 2017 och fem elever ht 2017
Alternativkostnad
-113 tkr (avser två elever vt 2017, egen regi istället för IKE)
Kostnad
1,1 mkr
Förtydligande till den ekonomiska kalkylen:
• Personalkostnader; 1,75 hantverkslärare, arbetar med samtliga elever som har koppling till Hantverksprogrammet. (Övriga lärare/adm/elevhälsa etc är inte medräknad,
skulle inte påverkas i något betydande omfattning vid ev nedläggning.)
• Lokalkostnader: Interna lokalkostnader för lokalen samt elkostnader. (Vågen är inte
medräknad, påverkas inte av eventuell nedläggning.)
• Undervisning: 1-1 dator för eleverna på gymnasieprogrammet, läromedel för eleverna
på gymnasieprogrammet. Skyddskläder. Allt förbrukningsmaterial inom hantverksämnet (oavsett elevgrupp).
• Inventarier: Avskrivning och räntekostnader samt reparation och underhåll av
inventarierna.
• Övrigt: Telefon, IT, måltidskostnader, kostnader kopplade till 1,75 hantverkslärare.
Terminskostnad
Kostnader
IKE
Alternativkostnad

Våren 2017
950 000
-224 555
-113 000
612 446

Hösten 2017
950 000
-374 258
0
575 743

Nuläge elevsituation gymnasieprogrammet/Antal gymnasieelever på
utbildningen, våren 2017
Årskurs
IKE
Orust
Totalt
Åk 1
1
1
Åk 2
1
1
Åk 3
1
2
3
Totalt
3
2
5
Antal gymnasieelever på utbildningen preliminärt hösten 2017
Årskurs
IKE
Orust
Totalt
Åk 1 (första antagning, 1:a hand) 3
3
Åk 2
1
1
Åk 3
1
1
Totalt
5
0
5
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Övriga elever inom Hantverksprogrammet/finsnickeri (elever som inte läser
gymnasieutbildningen):
• Språkintroduktion: 3 elever läser språkintroduktion där svenskundervisning
Kombineras med yrkesintroduktion mot hantverksprogrammet
• Komvux: 4 elever läser enstaka kurs inom hantverksämnet
• Yrkesvux: 5 elever läser hantverksintroduktion med yrkessvenska för nyanlända
• Särvux: 1 elev läser orienteringskurs inom hantverk inom ramen för särvux
Statsbidrag med koppling till utbildningen
Orust samverkar sedan 1 januari 2017 med Färgelanda, Strömstad, Uddevalla och
Tanum kring regional yrkesutbildning. Genom denna samverkan söks bidrag för
yrkesvux, där yrkesvux i form av Hantverksutbildning samt hantverksintroduktion med
yrkessvenska för nyanlända är en av delarna som Orust bidrar med till samarbetet.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och rektor Vendela Lekander ger ytterligare
information i ärendet och beskriver vad skolformen kan erbjuda utöver ordinarie
uppdrag. Det har startats ett branschråd där företrädare från olika företag i kommunen
deltar, där de exempelvis bidrar med branschens tankar kring efterfrågan och framtida
behov kunskapsmässigt.
Kristina Svensson (Mp) och Maria Sörkvist (C) föreslår att informationen lämnas vidare
till Kommunstyrelsen samt att rekommendera Kommunstyrelsen besluta att verksamheten ges i uppdrag att fortsätta arbeta med Hantverksprogrammet och utreda möjligheten att utveckla utbildningsformen.
Veronica Almroth (L) förordar inte en rekommendation av beslut, med anledning av att
det upplevs finnas behov av ytterligare information i ärendet.
Utskottet för lärande beslutar
att ärendet lämnas vidare till Kommunstyrelsen för information.
__________
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KS/2017:380
§ 19
Västra Götalandsregionens Kraftsamling för fullföljda studier
Dialog kring konferensen ”På väg – med gemensam kraft!”, som Västra Götalandsregionen anordnade den 27 februari en konferens för tjänstemän och politiker inom
lärande och omsorg. 2017 års konferens utgick från Västra Götalandsregionens
Kraftsamling för fullföljda studier.
Några av reflektionerna som nämns är att information om delar av konferensens
innehåll var sådant man hört förut, workshops hade kunnat engagera deltagarna på
ett bättre sätt, informationen om samarbetsformen Familjecentral och dess betydelse,
vilka konsekvenser och effekter elevers frånvaro och närvaro kan medföra, vikten av
att hitta arbetssätt för att synliggöra och ge information om yrken utifrån ett brett
perspektiv samt möjligheten till ökade socioekonomiska effekter om kommunen
arbetar utifrån ett bredare perspektiv inom exempelvis BUP, BVC, socialtjänsten och
skolan.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:597
§ 20
Budgetuppföljning 2017
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om upprättad prognos och
ekonomiskt utfall avseende budget 2017, utifrån perioden januari-februari 2017.
En prognos per årets två första månader, innebär en mycket preliminär indikation i och
med att prognosen görs mycket tidigt i budgetprocessen. Förvaltningsområde Lärande
prognostiserar ett underskott med cirka 1,5 miljoner kronor. Grundskolan står för den
största delen av underskottet med cirka 1,1 miljoner kronor i form av personalkostnader
och förskolorna aviserar ett mindre underskott med cirka 500 000 kronor med anledning av de extra modulerna inom förskolans verksamhet. Arbete pågår med åtgärder
för budget i balans.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2017:381
§ 21
Förlängning av nuvarande "Avtal - Skollinjer på Orust"
Bakgrund
Orust kommun har idag skollinjer enligt avtal med Västtrafik. Västtrafik har i sin tur
upphandlat trafiken som bedrivs av Bergkvara Buss.
I den beställning som gjordes från kommunen inför upphandlingen låg att all trafik
skulle vara tillgänglig för allmänheten. Det finns därför ingen specifik skolskjuts utan all
trafik är skollinjer, skyltade som 900-linjer, som är tillgängliga för alla. I verkligheten har
det visat sig att det är få resande utöver de elever som reser till och från sina skolor.
Elever i fristående skolor har, enligt beslut i dåvarande Barn- och utbildningsnämnden,
rätt till busskort för resa till och från sina skolor, om det kan ske på ett trafiksäkert sätt.
I avtalet med Västtrafik står följande:
”Avtalet gäller från och med 2012-06-17 till och med tidtabellsskiftet i juni 2020, med
möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år. Den angivna tidsperioden överensstämmer
med löptiden för det avtal som Västtrafik tecknat med trafikföretaget. Innan juni 2017
ska Kommunen och Västtrafik vara överens om trafiken ska upphandlas på nytt
alternativt ytterligare optionsår lösas ut.”
Under senaste tiden har en dialog skett mellan förvaltningsområdena Samhällsutveckling
och Lärande angående möjligheten att ytterligare samordna trafik för att skapa en större
tillgänglighet till kollektivtrafik för boende på Orust. Tillsammans görs bedömningen att
det i dagsläget inte finns förutsättningar att komma vidare med denna fråga.
Det finns idag inget som talar för att en ny upphandling med samma innehåll kan bli
billigare än nuvarande avtal. Betydande besparingar för elevers skolskjuts kan ske men
förutsätter då man gör avsevärda förändringar. Det kan gälla allmänhetens tillgång till
trafik och förändringar av skolornas start- och sluttider. I samband med förra
upphandlingen beslutade Barn- och utbildningsnämnden att inte optimera skolornas
tider utifrån skolskjutsar eftersom det skulle innebära väldigt sena eftermiddagar för
många elever.
Ny upphandling av kollektivtrafik och skolskjuts är en komplex fråga, som kräver
kompetens som kommunen saknar idag.
Den samlade bedömningen är därför att det lämpligaste i nuvarande situation är att
utlösa den option till förlängning av avtalstid som finns i avtalet. Det ger då Orust
kommun en möjlighet att arbeta fram en tydlig önskan om vad som ska ingå i ett nytt
avtal.
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Utskottet för Lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att utnyttja den option som finns om att förlänga nuvarande ”Avtal - Skollinjer på
Orust” med två år.
__________
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KS/2017:382
§ 22
Statistik kring elevers frånvaro i kommunal grundskola
Utvecklingschef Lars Jansson och förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om det utdrag och statistik som gjorts ur verktyget Skola24, kring elevers frånvaro
och närvaro i de kommunala grundskolorna.
Redovisning ges per årskurs för 1-9 och frånvaro i procentformerna: 10-20 procent,
20-50 procent och över 50 procent. De redovisade siffrorna avser dels det totala antalet
elever per årskurs och frånvarande elever i antal samt procentform. Siffrorna avser både
giltig och ogiltig frånvaro.
Diskussion förs kring bland annat siffrorna avseende årskurs 9 där 58,5 procent har en
frånvaro mellan 10-20 procent, 37,2 procent av eleverna har en frånvaro mellan 20-50
procent och 2,4 procent av eleverna har en frånvaro över 50 procent. Diskussion förs
även kring exempel av faktorer, orsaker och förklaringar som kan påverka frånvaroresultatet.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna, samt framför önskemål om
fortsatt återkoppling framöver.
__________
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KS/2017:383
§ 23
Resultat från Medarbetarenkät HME 2016 avseende Förvaltningsområde
Lärande
Orust kommun genomför årligen en medarbetarenkät (HME). Frågorna i enkäten är
framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting och syftar till att mäta ”hållbart
medarbetarengagemang”. Resultatet presenteras i personal- och arbetsmiljöbokslutet.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger övergripande information om resultatet
avseende Förvaltningsområde Lärande. Redovisning görs utifrån varje enkätfråga samt
parametrarna Motivation, Ledning och Styrning. Varje enkätfråga och parameter visar
överlag på positiva svar och bra medelvärden.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:1436
§ 24
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Stensbo Friskola
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh, ordförande Kristina Svensson och vice
ordförande Veronica Almroth ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Stensbo
Friskola.
Stensbo Friskola är en trygg och medveten skola med genomgående positiva reflektioner kring skolans arbetssätt. Det upplevs dock finnas en viss otydlighet hos de
intervjuade grupperna om kännedom kring skolans arbetssätt om att informera om
målen. Det upplevs också finnas en viss otydlighet kring hur det systematiska
kvalitetsarbetet genomförs.
En rutin som infördes för några år sedan är att genomföra enkäter för elever i årskurs 8
i den kommunala skolan, för att få kunskap om skolans arbete kring att ge eleverna
baskunskaper och förutsättningar för årskurs 7-9 är tillräckliga.
En synpunkt som lyfts fram under intervjuerna är vikten av att ett ständigt arbete sker
nationellt i Sverige med förhållningssätt och beteende kring Genus-frågan, exempelvis
att det inte blir en självuppfyllande profetia att en elevs beteende också blir en personlig
egenskap.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2017:55
§ 25
Förvaltningens information 2017 (Lärande)
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om aktuella ärenden:
Bagarevägens förskola
Åtgärder har vidtagits på både grupp- och individnivå för att arbetsmiljön och
situationen vid Bagarevägens förskola ska förbättras. Ledningsresursen har förstärkts
under våren för att avlasta förskolechef i sitt uppdrag och ge större möjligheter att
arbeta vidare med åtgärder.
Skolskjuts
Information ges kring förra veckans händelse kring inställda bussturer, förvaltningsområdets rutin för information till vårdnadshavare om hemskjuts och information via
kommunens webbplats. Det har hittills varit mycket ovanligt med inställda turer i så
stor omfattning. Situationen med elevernas hemskjuts löstes dock mycket bra, tack vare
samverkan med anhöriga, grannar m fl.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14

2017-03-13

KS/2017:54
§ 26
Politikens information 2017 (Lärande)
Ordförande Kristina Svensson m.fl ger information om aktuella ärenden, bland annat:
• Vikten av att lyfta lärandet inom Fyrbodal
• Helhetsperspektivet inom barnomsorgen
• Genus-perspektivet (pojkar respektive flickor)
• Praktiksamordnarprogram
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
LVS/2016:6
§ 27
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2016)
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 inkomna
rapporter och utredningar (2016) gällande diskriminering/kränkande behandling: tre
av rapporterna avser Ellös skola och tre av rapporterna avser Henåns skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
LVS/2017:1
§ 28
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2017)
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 inkomna
rapporter och utredningar (2017) gällande diskriminering/kränkande behandling: fyra
av rapporterna avser Ellös skola och en rapport avser Henåns skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen

§ 29
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut från
Förvaltningsrätten och Skolinspektionen i elevärenden.
1. Förvaltningsrättens dom/beslut av 2017-02-09 i ärende angående skolskjuts för elev.
Dnr KS/2016:1394.
Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut om skolskjuts för elev.
Förvaltningsrätten i Göteborg avslår överklagandet.
2. Skolinspektionens beslut av 2017-03-08 avseende uppföljning av tidigare beslut i
ärende angående före detta elevs skolsituation. Dnr LVS/2016:38.
Skolinspektionen beslutade den 10 januari 2017 att överlämna inkommen anmälan
till kommunen för utredning och eventuella åtgärder. I samband med detta meddelades att beslutet skulle följas upp. Orust kommun har med anledning av detta lämnat
en redovisning till Skolinspektionen. Anmälarna och den tidigare eleven som ärendet
rör, har getts möjlighet att ge synpunkter på kommunens redovisning men har avstått
från detta. Skolinspektionens tillsyn är inriktad på att fokusera på elevers nuvarande
skolsituation och öka förutsättningarna för att dessa kan förbättras. Utifrån uppgifterna om att kommunen ska ändra sina rutiner vad gäller inskrivning, att varken
läraren eller eleven finns kvar i kommunens verksamhet och att anmälarna inte hörts
av i detta uppföljningsärende, bedömer Skolinspektionen att uppföljningen av
ärendet kan avslutas.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

