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Utses att justera
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Förvaltningsområde Lärande, 2017-04-06, klockan 07:30
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1.

Kvalitetsuppföljning av Elevhälsans medicinska insats i KS/2017:476
Orust kommun år 2016

2.

Remissvar på Motion om utredning för införande av
central vikariepool inom lärande och omsorg

3.

Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från KS/2017:436
Thoren Innovation School AB om godkännande som
huvudman för en utökning av befintlig fristående
gymnasieskola i Uddevalla kommun (Dnr 32-2017:841)

KS/2017:198
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Anita Mattsson
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4.

Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från KS/2017:437
Folkuniversitetet kursverksamheten vid Göteborgs
universitet om godkännande som huvudman för en
nyetablering av fristående gymnasieskola vid
Folkuniversitetets Gymnasium i Uddevalla kommun
(Dnr 32-2017:1047)

5.

Utökning av förskoleavdelning i Varekil

KS/2017:473

6.

Nuläget kring nyanlända och ensamkommande Förvaltningsområde Lärande

KS/2016:1880

7.

Budget 2018 - Förvaltningsområde Lärande

KS/2017:475

8.

Ombyggnation av Ellös 7-9 skollokaler till verksamhet
för Ellös F-6

KS/2015:1810
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Ombyggnation av Ellös F-6 skollokaler till
förskoleverksamhet

KS/2015:1811

10.

Information om programmering i grundskolan

KS/2017:477

11.

Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängås skola

KS/2016:1436

12.

Förvaltningens information 2017 (Lärande)

KS/2017:55

13.

Politikens information 2017 (Lärande)

KS/2017:54

14.

Information: Rapportering av anmälan till huvudman
enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)

15.

Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och
övriga myndigheter
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Kvalitetsuppföljning av Elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2016
Dnr KS/2017:476
Medicinskt ledningsansvariga Anita Mattsson ger information om kvalitetsuppföljningen
avseende elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2016.
__________
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Remissvar på Motion om utredning för införande av central vikariepool inom
lärande och omsorg
Dnr KS/2017:198
Bakgrund
Liberalerna föreslår i en motion daterad 2017-02-02 att:
• En utredning tillsätts för att snarast möjligt kunna lägga ett förslag om hur en central
vikariepool med tillsvidareanställd personal för verksamheterna lärande och omsorg
ska kunna inrätta så snart som möjligt
• En utvärdering av kvalitetseffekter och kostnader görs ett år efter att systemet införts.
Inom Förvaltningsområde Omsorg finns sedan många år tillbaka en central organisation
för bemanning och den administration som hör dit. Den betjänar i första hand
äldreboenden och hemtjänsten som har ett omfattande behov av vikarier.
Inom Förvaltningsområde Lärande sköts ordinarie vikarieanskaffning via skolornas
administration. Personal finns på plats från klockan 07:00 på morgonen för att lösa akuta
vakanser. Om det finns plötslig frånvaro inom förskolan som öppnar redan klockan
06:00 på morgonen så brukar förskolans personal själva ringa in personal.
Under en tid har diskussioner förts huruvida det är möjligt att låta Omsorgs bemanningsenhet även sköta vikarieanskaffning för Lärandes verksamhet. Det ser ut som att det
skulle vara möjligt men givetvis då till en väsentlig kostnad eftersom bemanningsenheten
då måste förstärkas.
När det gäller kommunens skolor menar rektorerna att de vill hantera vikarieanskaffningen själva på sina skolor eftersom det oftast handlar om specialiserad personal och
administratörernas personkännedom spelar stor roll för att hitta rätt person till en
vikariesituation.
Inom förskolan är problemet större eftersom det visar sig att många förskolor ringer
efter samma vikarie och som i många fall då redan är uppbokad.
För att förbättra detta planerar Förvaltningsområde Lärande nu att använda ett befintligt
personalsystem, Besched, för att vikarier själva ska kunna lägga in när de vill arbeta.
Skolornas administratörer kan då gå in och boka upp personer för arbete och de som är
bokade är då inte längre tillgängliga i systemet. Det är också möjligt att med en smsfunktion för att förenkla kommunikationen.
Utgångspunkten är att planera för införande av systemet under våren 2017 för att sedan
kunna börja arbeta i det från och med höstterminens början. Planen är framtagen av
kommunens förskolechefer i samarbete med personalavdelningen.
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Förvaltningens bedömning är att detta system kan motsvara de behov som finns och till
en betydligt lägre kostnad än att ingå i den befintliga bemanningsenheten. En utvärdering behöver göras efter det att systemet varit igång en tid.
Förslag till beslut
Utskottet för Lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att pågående arbete inom Förvaltningsområde Lärande motsvarar intentionerna i
motionen, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
__________
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Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thoren Innovation
School AB om godkännande som huvudman för en utökning av befintlig
fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun (Dnr 32-2017:841)
Dnr KS/2017:436
Ärendet
Thoren Innovation School AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande för
utökning av program vid befintlig skolenhet i Uddevalla kommun. Idag finns 108
elever inom Teknik- och El-och energiprogrammen på skolan. Ansökan gäller
Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och naturvetenskap och
samhälle, El- och energiprogrammet med inriktning automation, Estetiska programmet
med inriktning estetik och media och Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap och produktionsteknik. Ansökan gäller sammanlagt 165 platser vid fullt
utbyggd verksamhet.
Orust kommun bedriver idag ingen egen gymnasieskola inom angivna program utan
kommunens elever bereds plats inom i första hand Uddevalla och Stenungsunds
gymnasieskolor. Kommunerna inom Fyrbodals kommunalförbund har ett samverkansavtal gällande gymnasieutbildning. Uddevalla kommun och Orust kommun ingår i
Fyrbodals kommunalförbund.
Inom Orust kommun erbjuds idag i första hand Hantverksprogrammet med inriktning
finsnickeri. Programmet har riksintag. Idag finns där 5 elever. I övrigt kan kommunen
erbjuda ett fåtal program utifrån elevers önskemål. Idag finns sammanlagt 6 elever inom
Handel- och administrations-programmet, Vård- och omsorgsprogrammet och
Samhällsprogrammet. Kommunens intention med att erbjuda program på Orust är att
vara ett komplement för ett fåtal elever som önskar att läsa på hemorten, inte att
konkurrera med de utbildningar som bedrivs i Uddevalla och Stenungsund. Kommunen
ser därför att ett utökat programutbud bland gymnasieskolor i Uddevalla framförallt
ökar konkurrensen mellan gymnasieskolor i Uddevalla.
Befolkningsprognos gällande antal 16-åringar folkbokförda i kommunen de kommande
fem åren.
2017
2018
2019
2020
2021
2022

162
165
124
150
152
167

Inom Orust kommun finns idag inga utbildningar inom sökta program. Inte heller
planeras för att längre fram erbjuda dessa program.
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Under de senaste åren har elevkullarnas storlek till gymnasieskolan minskat. För Orust
kommun är Uddevalla den största mottagaren av gymnasieelever. Om antalet platser
utökas kan det leda till kostnadsökningar och svårigheter att upprätthålla kvalitet inom
utbildningen. Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan
på platser och därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att svara Skolinspektionen med Förvaltningsområdeschefens skrivelse.
__________
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Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Folkuniversitetet
kursverksamheten vid Göteborgs universitet om godkännande som huvudman
för en nyetablering av fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets
Gymnasium i Uddevalla kommun (Dnr 32-2017:1047)
Dnr KS/2017:437
Ärendet
Folkuniversitetet kursverksamheten vid Göteborgs universitet har ansökt hos
Skolinspektionen om godkännande för nyetablering av fristående gymnasieskola.
Ansökan gäller Samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningarna samhällsvetenskap
samt beteendevetenskap och Naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna
naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle Ansökan gäller sammanlagt 180
platser vid fullt utbyggd verksamhet.
Orust kommuns elever bereds plats inom i första hand Uddevalla och Stenungsunds
gymnasieskolor. Kommunerna inom Fyrbodals kommunalförbund har ett samverkansavtal gällande gymnasieutbildning. Uddevalla kommun och Orust kommun ingår i
Fyrbodals kommunalförbund.
Inom Orust kommun erbjuds idag i första hand Hantverksprogrammet med inriktning
finsnickeri. Programmet har riksintag. Där finns idag 5 elever. I övrigt kan kommunen
erbjuda ett fåtal program utifrån elevers önskemål. Idag finns sammanlagt 6 elever inom
Handel- och administrationsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet och
Samhällsprogrammet. Kommunens intention med att erbjuda program på Orust är att
vara ett komplement för ett fåtal elever som önskar att läsa på hemorten, inte att
konkurrera med de utbildningar som bedrivs i Uddevalla och Stenungsund. Kommunen
ser därför att ett utökat programutbud bland gymnasieskolor i Uddevalla framförallt
ökar konkurrensen mellan gymnasieskolor i Uddevalla.
Befolkningsprognos gällande antal 16-åringar folkbokförda i kommunen de kommande
fem åren.
2017
2018
2019
2020
2021
2022

162
165
124
150
152
167

Inom Orust kommun finns idag två elever som läser Samhällsprogrammet. Det kan även
under kommande år finna enstaka elever som läser inom programmet. Orust kommun
ser inte programutbudet i Uddevalla som en konkurrent utan utbildningen inom
Samhällsprogrammet på Orust bedrivs utifrån individuella överenskommelser.
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Under de senaste åren har elevkullarnas storlek till gymnasieskolan minskat. För Orust
kommun är Uddevalla den största mottagaren av gymnasieelever. Om antalet platser
utökas kan det leda till kostnadsökningar och svårigheter att upprätthålla kvalitet inom
utbildningen. Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan
på platser och därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att svara Skolinspektionen med Förvaltningsområdeschefens skrivelse.
__________
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Utökning av förskoleavdelning i Varekil
Dnr KS/2017:473
Bakgrund
Förvaltningsområde Lärande följer regelbundet upp kösituationen och förväntade behovet av platser inom alla kommunens förskoleområden. Vid denna tid på året finns en
tydlig bild av antalet avgående 6-åringar och vilka som står i kö för plats efter sommaren.
Hur många som är födda under 2016 är också en viktig parameter för att bedöma
kommande behov av platser under läsåret. Totalt lämnar 101 6-åringar förskolan i
sommar. Det är en betydligt mindre grupp än vad som är vanligt. Det frigörs därmed
mindre platser för de som står i kö. 120 barn är födda 2016.
Under 2016 tillfördes nya avdelningar i Henån och Svanesund. Dessa är idag helt fulla
och som prognosen är nu kommer de också under nästa läsår var fyllda. Det är endast i
Ellös och Tvet som det kan vara ett visst överskott på platser under nästa läsår.
Under innevarande läsår har det var ett tydligt underskott på platser i Varekil. Det
innebär att många barn har hänvisats plats i Svanesund och i Tvet. I sommar är det 11
barn som lämnar sina platser i Varekils förskola medan det redan nu i mitten på mars
står 22 barn i kö. Det är därför helt uppenbart att det kommer att vara ett stort
underskott på platser i Varekil om inga åtgärder vidtas.
För att möta behovet av platser föreslår Förvaltningsområde Lärande att en ny avdelning
öppnas i Varekil under augusti månad 2017. Eftersom elevtalet har minskat inom
Varekils skola finns det idag möjlighet att iordningställa en avdelning inom skolan. Det
gäller ett klassrum med tillhörande grupprum och entré som ligger närmast förskolan.
åtgärder som behöver vidtas är någon mellanvägg byggs för att skapa fler rum, köksutrustning i ett utrymme och iordningställande av skötrum/toalett. Bedömningen är att
ombyggnadskostnader är på den nivå att det kan rymmas inom den summa som finns
tillgänglig för mindre investeringar inom förvaltningsområde Lärande. Eftersom
lokalerna idag används inom skolan bedöms inga andra kostnader för lokaler tillkomma.
Avdelningen kommer att behövas i full omfattning från och med augusti månad.
Kostnad för personal kommer att vara cirka 600 000 kronor. Dessutom kommer
material för cirka 50 000 kronor att behöva köpas in. Dessa medel finns idag inte inom
Lärandes budgetram utan ett tillskott är nödvändigt för att klara de utökade kostnaderna.
Kostnadsökning, med anledning av utökningen, som gäller 2018 får hanteras inom den
fortsatta budgetprocessen.
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Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde Lärande att omgående arbeta för att en extra
avdelning tillförs Varekils förskola,
att tillskjuta 650 tkr till förvaltningsområde Lärande för innevarande år för att möta
tillkommande kostnader, samt
att finansiering sker från Kommunstyrelsens medel till förfogande.
__________
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Nuläget kring nyanlända och ensamkommande - Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2016:1880
Lena Hermansson, chef för modersmålverksamheten, ger information om nuläget och
situationen kring verksamheten för nyanlända och modersmål.
__________
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Budget 2018 - Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2017:475
Politiken har beslutat att förändra budgetprocessen från och med 2017. En del i den
förändrade processen är att beslut om budgetramarna för 2018 eventuellt tas först i
augusti månad. Arbetet med ett tjänstemannaförslag till budget för 2018, gick in i en mer
intensiv fas vecka 11 med budgetdagar där man gick igenom volymer, kostnadsposter
och verksamhetsförändringar m m för respektive förvaltningsområde/verksamhet.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om budgetförutsättningar för
Förvaltningsområde Lärande inför år 2018.
__________
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Ombyggnation av Ellös 7-9 skollokaler till verksamhet för Ellös F-6
Dnr KS/2015:1810
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-11 om igångsättning av investering
och att påbörja projektering samt process avseende mindre ombyggnation/anpassning
av Ellös högstadieskolas lokaler till F-6 verksamhet. Beslut av samma karaktär togs även
avseende nuvarande Ellös F-6 skolas lokaler till förskoleverksamhet.
Befintliga ritningar för en anpassning av 7-9 skolans lokaler till F-6 verksamhet, behöver
ses över i och med att ritningen är upprättad utifrån en F-5 skola (Ellös skola är idag en
F-6 skola). Berörd rektor har påbörjat arbetet med utformningen av lokalerna, tillsammans med sin personalgrupp.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh presenterar de befintliga ritningarna med förslag
till F-6 skola.
__________
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Ombyggnation av Ellös F-6 skollokaler till förskoleverksamhet
Dnr KS/2015:1811
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-11 om igångsättning av investering
och att påbörja projektering samt process avseende mindre ombyggnation/anpassning
av Ellös F-6 skolas lokaler till förskoleverksamhet. Beslut av samma karaktär togs även
avseende nuvarande Ellös 7-9 skolas lokaler till F-6 verksamhet. Berörd förskolechef har
påbörjat arbetet med utformningen av lokalerna tillsammans med sin personalgrupp.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh presenterar de befintliga ritningarna med förslag
till förskoleverksamhet. Arkitekten fick i uppdrag att upprätta ritningar för en förskola
med 4-5 avdelningar. Förslaget innebär förskoleavdelningar på två plan, vilket är fullt
möjligt.
__________
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Information om programmering i grundskolan
Dnr KS/2017:477
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om arbetet med programmering i
grundskolan.
__________
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Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängås skola
Dnr KS/2016:1436
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh, ordförande Kristina Svensson och vice
ordförande Veronica Almroth ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Ängås
skola.
__________
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Förvaltningens information 2017 (Lärande)
Dnr KS/2017:55
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om aktuella ärenden.
__________
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Politikens information 2017 (Lärande)
Dnr KS/2017:54
Ordförande Kristina Svensson m.fl ger information om aktuella ärenden.
__________
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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: sju av
rapporterna avser Ängås skola, en rapport avser Varekils skola och en rapport avser
Henåns skola.
__________
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Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut från
Riksdagens ombudsmän/Justitieombudsmannen i överklagat ärende.
1. Riksdagens ombudsmän/Justitieombudsmannens beslut av 2017-03-20 i ärende
dröjsmål för överlämnande av vårdnadshavares överklagande. Dnr LVS/2016:11.
Skolans rektor har, i samförstånd med vårdnadshavarna, upprättat ett flertal åtgärdsprogram för elev, vilka vårdnadshavarna godtagit men därefter överklagat. JO begärde
att Kommunstyrelsen i Orust kommun skulle yttra sig över vårdnadshavares synpunkter kring hantering av överklagandet daterat den 22 mars 2016. I ett remissvar
anförde Kommunstyrelsen bland annat att skolans rektor upprättat åtgärdsprogram
i samförstånd med vårdnadshavarna och tolkade situationen att det fanns en
överenskommelse om vilka åtgärder som skulle vidtas för att förbättra elevens
studiesituation. Orust kommun kan, utifrån JO’s uttalande gällande överlämnande
av överklagande, konstatera att ärendet inte har hanterats i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser avseende skyndsam handläggning av överklagande. Kommunen
beklagar de eventuella olägenheter som handläggningen gett upphov till och avser
att se över de rutiner som gäller för handläggning av överklaganden och vidta de
nödvändiga åtgärder som krävs för att ovanstående inte ska inträffa igen.
__________

