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KS/2015:682

§ 44
Arbetet inom Studie- och yrkesvägledning inom grundskola och gymnasium
Studievägledarna Maria Einarsson och Christina Antonsson skulle inbjudas för att ge
information om arbetet som bedrivs inom studie- och vägledning för eleverna. Av
olika anledningar, behöver informationsärendet utgå vid dagens sammanträde och
istället tas upp vid något av utskottets nästkommande sammanträden.
Utskottet för lärande beslutar
att ta upp informationsärendet vid utskottets sammanträde i juni alternativt augusti
månad.
__________
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KS/2015:131

§ 45
Situationen inom barnomsorgen
Utskottet för lärande beslutade 2014-05-12, § 43, att det regelbundet ska ges uppdaterad information om situationen inom barnomsorgen. Inom Orust kommun
erbjuds förskola i Ellös, Tvet, Varekil, Svanesund och Henån. Dessutom finns
fristående verksamhet i Svanvik/Varekil, Henån och Slussen.
Kommunen har en skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader. Aktuell kö är
alltid en ögonblicksbild, vilket gör att situationen kan förändras med kort varsel.
För att kunna möta den stora efterfrågan på platser, gjordes under hösten 2014
bedömningen att göra en tillfällig utökning i Henån. Detta för att bäst kunna möta de
behov som finns hos föräldrar. Den tillfälliga utökningen bedömdes kunna ske inom
budgetram.
Barnomsorgsadministratör Carina Adolfsson ger information om situationen och
kön inom barnomsorgen. Under våren är kön till barnomsorg som längst: 126 platser
finns att tillgå till hösten i och med att 6-åringarna börjar i skolans verksamhet.
Arbetet pågår för fullt med placering av de barn som önskar plats i barnomsorgen till
hösten. Erbjudande om plats i förskolan, har i dagsläget lämnats till 73 av de 126
kommande lediga platserna. Enligt prognos, kommer de barn som önskar plats i
barnomsorgen att erbjudas detta. Det upplevs finnas ett ökat behov av omsorg via
Nattis. Främst är det barnomsorg under kvällstid och helger som behovet rör.
Den extra avdelningen som öppnades vid Bagarevägens förskola under våren,
kommer inte att finnas behov av till hösten.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2015:683
§ 46
Riktlinjer för tillsyn av enskild barnomsorg och fristående verksamhet
En översyn av hur kommunen uppfyller sitt tillsynsansvar för enskild barnomsorg
har genomförts av Förvaltningsområde Lärande. Nuvarande regler för enskild
barnomsorg i Orust kommun (Dnr 2009:165-718) föreslås upphöra och nya regler
som enbart omfattar tillsyn av enskild barnomsorg träda i kraft.
Bakgrund
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor
och enskilda fritidshem som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg
som kommunen beviljat rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning
som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som behövs för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen visar (Skollagen
26:2). I Orust kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående förskolorna
Orust Montessoriförskola i Henån, Orust Waldorfförskola i Slussen och Svanens
förskola i Varekil.
Resultat av översynen
Det upplägg för tillsyn av enskild barnomsorg som Förvaltningsområde Lärande
tillämpar fungerar i grunden väl. Upplägget har stora likheter med Skolinspektionens
tillsyn av förskolor med kommunal huvudman. Det sker en granskning av dokumentation från verksamheten och ett fysiskt besök i verksamheten.
Översynen visar dock att det saknas ett tydligt stöd för förvaltningen att bedöma
förskoleverksamheten enligt de lagrum som tillsynen avser. Det behöver fastställas
vem som ansvarar för bedömning och vem som fattar beslut om ingripandeåtgärder.
Möjligheterna till insyn i hur tillsynen går till, beslutas och dokumenteras behöver
också förbättras. Sammantaget behöver tillsynens upplägg formaliseras för bättre
säkerställa omfattningen av kommunens ansvar som tillsynsmyndighet.
Förslag
Tillsynens upplägg tydliggörs genom att formaliseras i ett regelverk. På begäran från
kommunen skickar den fristående förskolan dokumentation till förvaltningen. En
förskolechef från förskola med kommunal huvudman granskar tillsammans med
förvaltningsområdeschefen dokumentationen och bedömer om verksamheten uppfyller författningarnas krav. Vid behov begärs kompletterande dokumentation. Vid
granskningen förbereds frågor och/eller vilka stickprov som ska göras, till exempel
kontroll av antal timmar ett barn vistas i verksamheten i förhållande till inrapporterade timmar. Närmast föregående tillsyn följs också upp.
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Förvaltningsområdeschefen ansvarar för granskningen vid tillsynsbesöket. Intervjuer
genomförs med ledning, personal och vårdnadshavare. Frågorna för verksamhetsbesök kvarstår för kunna jämföra med andra verksamheter, men kompletteras alltså
enligt förslaget av behovsanpassade frågor. Dessa förändras från gång till gång och
kan ha olika fokus, till exempel närmast föregående tillsyn eller verksamhetens
rutiner.
Kommunstyrelsen är beslutsfattare fram till dess att delegering lämnats till
förvaltningsområdeschef och detta kompletterats i kommunens delegerings-ordning.
Vidare införs en mall för tillsynsprotokoll. Det underlättar en systematisk genomgång av den dokumentation som förskolan skickar in och tydliggör inom vilka lagrum beslut fattas.
Upprättad tjänsteskrivelse innehåller en bild som översiktligt beskriver det föreslagna
upplägget för tillsyn i verksamheten.
Utskottet för lärande beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att barnomsorgsregler för enskild barnomsorg (Dnr 2009:165-718) upphör.
att Tillsyn enskild barnomsorg – Regler för barnomsorg med enskild huvudman
börjar gälla från och med 2015-07-01.
__________
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KS/2014:405

§ 47
Budgetuppföljning 2015
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och vikarierande ekonom Christina Halling ger
information om upprättad prognos om ekonomiskt utfall avseende budget 2015, utifrån
perioden januari-april 2015 samt helårsprognos.
Prognosen per april visar på ett underskott med 2,1 miljoner för Förvaltningsområde
Lärande.
• Lärande (övergripande) redovisar ett + 0 resultat.
• Förskolan redovisar en prognos och ett överskott med 300 tkr. Överskottet beror
på att personalkostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat på grund av sjukfrånvaro.
• Grundskolan beräknar få ett underskott med 1 200 tkr i personalkostnader. Det finns
stor osäkerhet kring verksamheten inom Internationella gruppen; det är ovisst hur
många elever som kommer till Orust och vilka behov av utbildning samt stödinsatser
som dessa elever har. Det finns också risk för underskott inom modersmålsverksamheten.
• Skolskjuts redovisar en prognos och ett överskott med 800 tkr. Överskottet beror på
ett omförhandlat avtal med Västtrafik. Avtalet gav effekt redan i slutet av 2014 men
en återbetalning på 800 tkr har påverkat resultatet för 2015. Resultatet för själva verksamheten beräknas bli + 0.
• Grund- och gymnasiesärskola beräknar hålla budget och redovisar ett + 0 resultat.
Det finns inga kända förändringar som förväntas påverka det ekonomiska utfallet
under resten av året.
• Enskild verksamhet och interkommunal ersättning redovisar en prognos och ett
underskott med 500 tkr. Underskottet beror till största delen på att antalet barn inom
förskolan i enskild verksamhet har varit högre än budgeterat under januari-april. Inom
grundskolan har en mindre ökning av antalet elever inom enskild verksamhet bidragit
till den högre kostnadsnivån.
• Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar en prognos och ett underskott
med 1 500 tkr. Köp av gymnasieplatser beräknas överskrida budget med 2 miljoner
kronor. Orsaken är att budget 2015 har baserats på ett lägre elevunderlag är det
faktiska elevunderlaget. Personalkostnaderna beräknas bli lägre på grund av att extra
medel till SPINT (Språkintroduktion) inte kommer att användas i år, vilket ger ett
överskott på 500 tkr på helårsbasis.
• Kostnaderna för Henåns skola beräknas uppgå till totalt cirka 10 miljoner kronor,
vilket är ungefär samma nivå som under 2014.
Inom förvaltningsområdet har ett systematiskt kvalitetsarbete nu kommit igång på allvar.
Utifrån tydliga mål följs verksamheterna upp kontinuerligt efter ett årshjul. Med hjälp av
enkäter till elever och vårdnadshavare, framkommer områden som behöver utvecklas för
en ökad måluppfyllelse för barn och elever.
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200 tkr har avsatts till sökbara utvecklingsmedel. Syftet är att låta pedagoger pröva nya
undervisningsmetoder. 31 ansökningar kom in och hälften kunde beviljas. Resultatet av
genomförda projekt ska sedan redovisas för att kunna sprida goda exempel.
Under det senaste halvåret har antalet nyanlända ökat kraftigt. Tydligast är detta i Ellös
med Sjögården som blivit ett asylboende. Samtidigt ökar antalet ensamkommande
flyktingbarn genom ökad kvot för kommunen men också genom privata aktörer.
Förvaltningsområde Lärande har på kort tid byggt ut verksamheten för mottagning och
integration inom både förskola och skola.
Information ges även om följande projekt och insatser:
• Den nya Bagarevägens förskola är nu under byggnation och beräknas vara färdig
under april 2016.
• Ängås förskolor deltar i SERN-projektet 50-50 tillsammans med Förvaltningsområde
Samhällsutveckling för att minska två förskolors energiförbrukning.
• Ängås skola är under om- och tillbyggnad. Vid årsskiftet flyttade år F-3 in i de nya
lokalerna och under våren och tidig höst kommer resterande delar att färdigställas.
• Renoveringen av Varekils skola är nu i sitt slutskede och slutbesiktning kommer att
ske under juni månad.
• Kommunen deltar i ”SKL:s matematiksatsning PISA 2015” och matematiklyftet,
som syftar till att utveckla undervisningsmetoder och höja elevernas måluppfyllelse i
samtliga ämnen. En tydlig handlingsplan med aktiviteter är framtagen, som skolorna
nu arbetar efter.
• Under 2014 genomgick lokalerna för gymnasieskolan och vuxenutbildningen omfattande utredningar gällande inomhusmiljön. Ventilationen visade sig vara bristfällig
och har byggts om. Under hösten har fortsatta undersökningar lett till mindre åtgärder. Lokalerna bedöms nu vara åtgärdade och utan kvarstående brister.
• Hantverksprogrammet med inriktning båtbygg har hittills till stora delar köpts in av
ett fristående företag. Kommunen har arbetat för att kunna överta hela verksamheten
i kommunal regi, utifrån ett uppdrag från kommunfullmäktige i juni 2013.
• Information ges om riktade uppdrag 2015 utifrån prioriterade mål.
Diskussion förs kring budget och ökad kostnad inom gymnasieskolan, antal elever som
gör ett fjärde utbildningsår och högre utbildningskostnad. Diskussion förs även kring
beräkning och prognostisering av budget till gymnasieskolan: en större vetskap om andel
elever som gör ett fjärde utbildningsår, skulle ge bättre förutsättningar att prognostisera
en mer tillförlitlig budget.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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KS/2015:684

§ 48
Förändringar utifrån budgetpropositionen 2015 (avseende Förvaltningsområde Lärande)
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om den ekonomiska
situationen utifrån förändringar i regeringens budgetproposition ”Vårpropositionen
och vårändringsbudgeten för år 2015”, utifrån Sveriges Kommuner och Landstings
cirkulär nr 15:14.
Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för
perioden 2015-2019. Nedan sammanfattas några av de större satsningarna:
• Den sedan tidigare aviserade satsningen på lågstadiet ligger kvar med 2 miljarder
per år från 2015. Med dessa medel införs ett riktat statsbidrag för att öka antalet
anställda och minska klasserna.
• Minskade barngrupper i förskolan: 415 miljoner år 2015 och 830 miljoner från år
2016.
• Upprustning av skollokaler: 15 miljoner år 2015 och 330 miljoner år 2016-2018.
• Stöd till huvudmän för skolor med låga studieresultat eller många nyanlända
elever.
• Läxhjälp.
• Sommar- och lovskola.
• Elevhälsan: riktat bidrag med 200 miljoner kronor årligen från år 2016, för att
förebygga ungas psykiska ohälsa.
• Omsorg på obekväm arbetstid ”Nattis”: riktat bidrag med ytterligare 25 miljoner
år 2015, 49 miljoner år 2016 och 80 miljoner från år 2017.
• Fler platser till yrkesvux.
• Utökad personaltäthet inom SFI.
• Stimulera framväxten av yrkescollege.
• Inrättande av skolutvecklingsprogram.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2014:1405
§ 49
Svar på motion om att "Barn har rätt till en giftfri vardag"
Bakgrund
Sven Olsson, Kristina Svensson och Johan Söderpalm, Miljöpartiet, föreslår i en
motion inkommen 2014-09-11 kommunfullmäktige besluta att kemikalier i Orust
kommuns samtliga förskolor och skolor kartläggs, att miljödiplomering av förskolor
och skolor därefter påbörjas samt att alla kommunens skolor och förskolor ska vara
miljödiplomerade och fria från skadliga ämnen senast år 2020.
Så som motionen beskriver finns idag handlingsprogram för minskad användning av
miljöfarliga ämnen inom framförallt förskolan och kommuner använder dessa som
underlag för en bättre miljö. Det är självklart en angelägen fråga att säkerställa en god
miljö inom förskola och skola som barn och elever vistas i under en stor del av sin
uppväxt. I de riktlinjer som till exempel Naturskyddsföreningen tagit fram för
förskolan, beskrivs åtgärder kring leksaker men även inom kost och städverksamheten. För att kunna vidta relevanta åtgärder är det uppenbart att ett flertal av
kommunens verksamheter behöver samverka men samtidigt arbeta utifrån samma
mål och uppdrag.
Miljö- och byggnadsförvaltningen har nyligen svarat på en motion, KS 2014:1370,
som berör liknande frågor men på en övergripande kommunnivå. Kommunstyrelsen
har den 2015-04-30 föreslagit kommunfullmäktige besluta:
• att anta det generella miljömålet genom att uppdra åt verksamheterna att under
2016 kartlägga förutsättningarna att upprätta en konsekvensanalys,
• att uppdraget särskilt inriktas mot minskad förekomst och exponering av miljögifter i verksamheter som rör barns vardag, utfasning av olämpliga kemikalier,
kunskapshöjande åtgärder samt en plan för hantering av förorenade områden,
och
• att med hänvisning till beslutade åtgärder och skrivelse daterad 2015-02-03 anse
motionen besvarad.
Kommunstyrelsens beslut innebär (under förutsättning att det beslutas i
kommunfullmäktige) att ett arbete kommer att påbörjas med den inriktning som
föreslås i motionen ”Barn har rätt till en giftfri vardag”. Förvaltningsområde Lärande
föreslår därför att arbetet påbörjas utifrån det som Kommunstyrelsen redan beslutat.
Utifrån den kartläggning och konsekvensanalys som genomförs, får bedömningen
göras huruvida det är lämpligt att gå vidare med någon form av miljödiplomering.
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Utskottet för lärande beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara motionen genom att följa Kommunstyrelsens beslut i ärende 2014:1370,
och
att därmed anse motionen vara besvarad.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KS/2013:1229
§ 50
Yttrande kring detaljplan gällande Härmanö 2:19 m.fl
Bakgrund
Förvaltningsområde Samhällsutveckling har skickat förslag till förändrad detaljplan
för fastigheten Härmanö 2:19 m fl till Förvaltningsområde Lärande på remiss.
Syftet med detaljplanen är att förstärka karaktären av Härmanö Torg genom att
möjliggöra café/handel och legalisera andra funktioner såsom kulturella verksamheter samt central posthämtning.
De förändringar som föreslås bedöms inte beröra Förvaltningsområde Lärandes
verksamhet.
Utskottet för lärande beslutar
att yttra sig gällande förändrad detaljplan för fastigheten Härmanö 2:19 m fl, genom
att inte ha några synpunkter på föreslagen förändring.
__________
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KS/2015:130

§ 51
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. Det
pågår ett fantastiskt arbete med många byggnationer av kommunens förskolor och
skolor. Det har vidtagits många åtgärder och byggnationer sedan 2012.
Ängås skola
Under sommaren och början av hösten utförs arbete med bland annat skolans
matsal. Ängås nya skola beräknas vara klar under hösten.
Ängsbergets förskola
Det pågår en stor uppfräschning av inomhusmiljön (golv och väggar) vid
Ängsbergets förskola. Arbetet ingår i kommunens fastighetsunderhåll.
Varekils förskola och skola
Ombyggnationen av Varekils skola beräknas vara klar i slutet av juni. Besiktning av
lokalerna genomförs också då.
Bagarevägens förskola
Lars Larsson informerar om att nybyggnationen av förskolan pågår för fullt och
enligt planerna.
Tvet
Arbete pågår inom Förvaltningsområde Samhällsutveckling med bland annat
värdering av fastigheterna i Tvet-området.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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§ 52
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och utvecklingschef Lars Jansson ger
information om bland annat ”Rektor och styrkedjan” och Öppna jämförelser.
Rektorn och styrkedjan
I utredningen och betänkandet ”Rektorn och styrkedjan” (SOU 2015:22) beskrivs
bland annat att många av rektorernas utmaningar kan kopplas till svagheter i den
lokala styrkedjan. Rektorn får otillräckligt stöd och styrning av sin huvudman, dvs
den kommunala nämnden samt av de tjänstemän som är rektorernas chefer. Rektorn
behöver i sin tur bli bättre på att stödja och leda lärarna, så att alla elever får den
ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling.
Det största enskilda problemet för rektorerna är tidsbrist. Trots stor medvetenhet
om detta problem, finns ofta ingen medveten satsning på att lösa problematiken med
att rektorernas tid inte räcker till. Det finns även generellt en samstämmighet om att
rektorernas ansvar och befogenheter inte alltid följs åt, främst beroende på att
rektorerna inte kan styra över skolans resurstilldelning och resursfördelning.
I utredningen föreslås ett nationellt handlingsprogram för att stärka skolans styrkedja.
Handlingsprogrammets olika delar syftar till en ökad medvetenhet och kunskap om
hur den lokala styrkedjan av skolväsendet är tänkt att fungera, vilka roller de olika
aktörerna har i styrkedjan och vilka krav som de olika aktörerna har rätt att ställa på
andra aktörer i kedjan. Handlingsprogrammet består av bland annat följande delar:
• I skollagen införs en skyldighet för skolhuvudmännen att se till att deras
rektorer går en fördjupningsutbildning som påbörjas snarast möjligt efter att det
gått tre år sedan rektorn avslutat rektorsprogrammet.
• Inrättande av en statlig rekryteringsutbildning för blivande rektorer.
• Inrättande av en utbildning för skolchefer
• Förslag om att inrätta en utbildning för nämndledamöter med ansvar för skolan.
Öppna jämförelser
Sveriges Kommuner och Landstings ”Öppna jämförelser” 2015 baseras på läsåret
2013/2014, där många parametrar ingår. I ett sammanvägt resultat/ranking har Orust
kommun sjunkit från plats 88 till plats 197.
Resultatet och värdena för årskurs 9 dominerar, vilket gör att resultatet avspeglar en
av årskurserna. Orust kommuns elever presterar bättre i de lägre årskurserna; årskurs
3 är ej med i resultatet och resultatet för årskurs 6 viktas lågt. Resultatet för Ängås
skola har sjunkit något medan resultatet för Henåns skola har ökat marginellt. Flickor
har större måluppfyllelse än pojkar.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Möte med föräldrar
Förvaltningsområdeschef och utvecklingschef har haft ett möte med en grupp
föräldrar, som upplevt missnöje för olika saker i skolans verksamhet. Deltagande
föräldrar var representanter från kommunens grundskolor. Bland annat framfördes
upplevda brister i dialog, kommunikation och förståelse. En redovisning gjordes av
hur skolorna arbetar och bedriver sina verksamheter, bland annat utifrån årshjulet.
Det var ett bra möte och samtalsklimat i dialogen med föräldrarna.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 53
Ordföranden informerar
Reflektion görs av förmiddagens studiebesök i Ellös för arbetet med nyanlända och
eleverna i Internationella Gruppen.
Bland annat förs diskussion om möjligheten till att bedriva en mer kontinuerlig
verksamhet för barnen under sommaren, av till exempel sociala skäl. Frågan är
komplex, då det finns behov hos övriga familjer som av olika skäl behöver av
liknande typ av omsorgsverksamhet. Ambitionsnivån att erbjuda kvalitativ
verksamhet är hög, dock finns det svårigheter att utöka verksamheten inom befintlig
budgetram.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Kommunstyrelsen
LVS/2015:9
§ 54
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 en ny 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 gällande kränkande behandling för perioden 2015-04-03-05-04. Under denna period har det inkommit en utredning och rapporter, som avser
Ängås skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndigheters beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Kommunstyrelsen

§ 55
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut i
anmälningsärende från Skolinspektionen och beslut från Skolverket.
1. Skolinspektionens beslut av 2015-04-29 i ärende gällande Elevs rätt till särskilt
stöd vid Ängås skola. Dnr LVS/2013:26.
Skolinspektionen förelade Orust kommun, i beslut den 5 juni 2014, att vidta
åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses och begärde att kommunen
skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet.
Mot bakgrund av uppgifterna i kommunens redovisning och komplettering,
bedömer Skolinspektionen att Orust kommun vidtagit sådana åtgärder att
uppföljningen av ärendet kan avslutas.
2. Skolverkets beslut av 2015-04-21 gällande tilldelning av Statsbidrag för läxhjälp år
2015 . Dnr KS/2015:120.
Orust kommun har ansökt om statsbidrag för läxhjälp 2015 med stöd av förordning
om statsbidrag för läxhjälp (2014:144). Skolverket har beslutat att avslå ansökan på
grund av att Skolverket har prioriterat de huvudmän som ansökt om statsbidrag för
skolenheter med låga studieresultat.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndigheters beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

