Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för lärande

2013-06-10

Plats och tid

Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös förskola 2013-06-10 08:15-12:00
Em: Kommunhuset, s-rum 2, 2013-06-10, klockan 13:00-16:00

Beslutande

Kristina Svensson
Alexander Hutter
Martin Göransson
Catarina Mellberg

Övriga deltagande

Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef för lärande
Marika Carlberg, administratör/sekreterare
Helena H.Kronberg, skolchef
Sandra Ferm, ekonom

Utses att justera

Alexander Hutter

Justeringens
plats och tid

Förvaltningsområde Lärande, 2013-06-13, klockan 12:30

Sekreterare

……………………………………..
Marika Carlberg

Ordförande

……………………………………..
Kristina Svensson

Justerare

……………………………………..
Alexander Hutter

Paragraf 65-81

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2013-06-10

Datum för anslags
uppsättande

2013-06-14

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Marika Carlberg

2013-07-05

1

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2

2013-06-10

KS/2013:84
§ 65
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös förskola
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger återkoppling från förmiddagens genomförda verksamhetsbesök vid Ellös förskola.
Det råder stor samsyn mellan förskolans ledning, personal och föräldrar. Förskolan
har ett positivt klimat och stor trivsel.
Personalen är mycket engagerad och har ett stort intresse för att utveckla verksamheten och utvecklas.
När det gäller lokalfrågan är det inte längre placeringen av förskolan som är en prioriterad fråga utan mer att lokalerna är funktionsdugliga och ändamålsenliga.
Det digitala verktyget Unikum har omarbetats till en ny och lättare mall och används
idag i mycket större omfattning.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:1002
§ 66
Reinvesteringar till grundskolan år 2013
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om upprättat förslag till reinvesteringar till grundskolan, som finns med i beslutad investeringsram 2013. I upprättad
skrivelse föreslås utskottet för lärande besluta att föreslå Kommunstyrelsen besluta att
bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda upplåningsramen § 214 2012-12-27 samt att samtliga kostnader sammanhängande med investeringen bekostas av det föreslagsställande förvaltningsområde.
_________
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den föreslagna investeringen inom den av Kommunfullmäktige fastställda
upplåningsramen § 214 2012-12-27 samt att samtliga kostnader sammanhängande
med investeringen bekostas av det föreslagsställande förvaltningsområde.
Utskottet för lärande beslutar
att paragrafen är omedelbart justerad.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

2013-06-10

Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:1003
§ 67
Samverkansavtal för gymnasieutbildning (Uddevalla kommun)
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om upprättat för slag till samverkansavtal för gymnasieutbildningsplatser med Uddevalla kommun.
Under ett antal år har samverkan kring gymnasieskolan mellan kommunerna i
Fyrbodal utgått från ett gemensamt avtal kallat samverkansavtal. I relation till
skollagens krav på vad ett samverkansavtal är och vad det ska reglera, finns
oklarheter i det gemensamma avtalet. Av den anledningen kommer nuvarande
samverkansavtal till stora delar upphöra att gälla. Istället kommer den avsiktsförklaring som tidigare upprättats, ligga till grund för samverkan kring kvalitetsfrågor inom Fyrbodal.
För att säkerställa relationen mellan de två kommunerna där våra elever i huvudsak genomför sina gymnasieutbildningar, bör därför ett traditionellt och tydligt
samverkansavtal upprättas. Syftet är att främja elevernas tillgång till platser och
kvaliteten i samverkan mellan parterna. Förvaltningsområde Lärande har i samråd
med Uddevalla kommun upprättat ett förslag till avtal. Med detta som utgångspunkt
kommer motsvarande samråd att genomföras med Stenungsunds kommun, som
förklarat sig intresserade av upprättande av samverkansavtal.
Förvaltningsområde Lärande föreslår, i skrivelse av 2013-06-05, utskottet för lärande
besluta att föreslå Kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättat förslag till
”Samverkansavtal mellan Uddevalla och Orust kommuner”.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättat förslag till ”Samverkansavtal mellan Uddevalla och Orust
kommuner”.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:747
§ 68
Orust Gymnasieskola - Framtidstankar
Gymnasiechef Susanne Strömfors och förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav
den 29 april information i ärendet.
Orust Gymnasieskola erbjuder idag Orustungdomar följande gymnasiealternativ:
• Hantverk, finsnickeri båtbygg (yrkesprogram),
• Introduktionsprogrammet (IM)
Dessutom har elever möjlighet till gymnasiestudier vid valfri gymnasieutbildning i
Sverige.
Utbildningsreformen GY11 genomfördes hösten 2011 och omfattade stora förändringar inom gymnasieskolan. Syftet med reformen var att ungdomar på yrkesprogram
ska bli bättre förberedda för yrkeslivet och ungdomar på högskoleförberedande program ska bli bättre förberedda för högskolestudier. En av effekterna med GY11 har
blivit en massflykt från yrkesprogrammen.
Nuläge
Yrkesprogrammet Hantverk finsnickeri/båtbygg på Orust håller en erkänt hög kvalitet och alla elever har hittills fått jobb efter genomförd utbildning. Programmet har
dock märkt en rejäl nedgång i antalet sökande. Detta kan delvis förklaras av GY11effekterna, delvis av lågkonjunktur och kris inom bland annat varvsnäringen.
Av de cirka 550 Orustungdomar som idag går i gymnasieskolan i annan kommun, är
det ett 30-tal som går ett 4:e eller 5:e år. Anledningen är att eleven bytt utbildningsväg eller inte klarat av studietakten. Detta kan bero på dåliga förkunskaper eller
felval. Ett vanligt byte är att gå från högskoleförberedande utbildning till yrkesprogram. Varje gymnasieplats kostar i snitt 100.000 kronor/år och elev.
En grupp bestående av tjänstemän har undersökt möjligheterna att både sänka kostnaderna för externt placerade Orustungdomar och effektivisera utbildningen som
bedrivs på hemmaplan. Gruppen har gjort studiebesök i några kommuner (Ed,
Öckerö och Tanum) för att lyssna in hur andra små kommuner löst sin gymnasiefråga. En möjlighet som framkom för en liten kommun att bedriva ett utbud av
gymnasieprogram, är att samordna gymnasieutbildningarna med utbildningarna
inom komvux.
Konsekvensanalys
Resultatet av studiebesök och gemensamma funderingar har lett till att gruppen nu
önskar gå vidare och undersöka möjligheterna att starta upp ett par nationella gymnasieprogram på Orust. Förutsättningarna är att starta gymnasieprogram som
- är ett intressant alternativ för Orustungdomarna
- inte ämnar konkurrera med de stora gymnasieskolorna
- kan rymmas inom befintlig organisation (lokaler, personal och ekonomi)
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leder till färre 4:e- och 5:e-åringar
bibehåller dagens goda utbildningsnivå

Tidigare har intresset för ytterligare nationella program på gymnasienivå, varit lågt
bland ungdomarna på Orust. Detta har förändrats den senaste tiden och idag finns
efterfrågan om likartade gymnasieutbildningar som de som finns i till exempel
Uddevalla och Stenungsund, dock på annan nivå.
_________
Utskottet för lärande beslutade 2013-04-29, § 40 att ge Förvaltningsområde Lärande
i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att starta ytterligare nationella gymnasieprogram med hänsyn till kvalité, organisation och ekonomi, samt att återkomma
med ett konkret förslag till verksamhet som är valbar inför höstterminen 2014.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet och
presenterar ett förslag till kurser, som arbetats fram gemensamt hos skolans ledning
och personal.
Utifrån befintlig organisation med personal inom såväl Komvux som gymnasieskolan föreslår verksamheten en satsning som är sökbar med start hösten 2014 och
som utgår från befintlig personal med nuvarande behörigheter, lokaler och ekonomi.
Med utgångspunkt från aktuella kurser som idag erbjuds på Komvux föreslås en
utökning till att erbjuda dessa kurser inom ramen för några gymnasieprogram, såväl
yrkesprogram som högskoleförberedande program. Grundtanken är att en komvuxgrupp som idag består av 7-8 elever kan utgöra en grupp på 15 elever som läser
samma kurs men med olika bakgrund och målsättning. Utöver att erbjuda komvuxkurser för gymnasieelever är det även möjligt att erbjuda gymnasiekurser för elever
inom komvux, vilket ger ett totalt sett större utbud av utbildning för kommunens
invånare.
Orust Gymnasieskola kommer endast att erbjuda kurser som skolan har behörig
personal och hög kompetens för, vilket borgar för en god kvalitet. Det blir en liten
skola som ger fördelarna med en skola där alla elever blir sedda och där man har
erfarenhet och intresse av ett flexibelt arbetssätt som sätter varje elevs individuella
förutsättningar i fokus. Tanken är att vara ett komplement bland sökbara utbildningar och utgöra ett gott alternativ för elever som vill studera på hemorten samt
att skolans utbildningar ska vara sökbara även för elever i andra kommuner.
En annan grundtanke inom samtliga föreslagna utbildningar är att varva teori med
praktik för att ge förståelse för vikten av kunskap och utbildning. När det gäller
utbildningen ”Yrkesintroduktion Hantverk” finns det inte någon konkurrerande
utbildning på nära håll.
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Följande nya utbildningar föreslås:
• Yrkesintroduktion Hantverk (IM)
• Vård och Omsorgsprogrammet (Y)
• Handel- och administrationsprogrammet (Y)
• Samhällsvetenskapligt program med beteendevetenskaplig inriktning (H)
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
att uppdra till Förvaltningsområde Lärande att utöka programutbudet inom Orust
Gymnasieskola och att utökningen ska ske i ett perspektiv där verksamheten kan
bedrivas med hög kvalitet för eleverna och inom nuvarande ekonomiska ramar.
_________
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde Lärande att utöka programutbudet inom Orust
Gymnasieskola och att utökningen ska ske i ett perspektiv där verksamheten kan
bedrivas med hög kvalitet för eleverna och inom nuvarande ekonomiska ramar.
_________
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KS/2013:159
§ 69
Budgetuppföljning 2013
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Ferm ger information
om upprättad prognos och ekonomiskt utfall avseende budget 2013, utifrån januarimaj 2013. Prognosen per maj månad visar ett underskott med cirka 4,3 miljoner
kronor vilket är en ökning med cirka 450 tkr. Ökningen berör främst ökade kostnader för modersmålsundervisning och Internationella Gruppen samt personalkostnader inom grundskolan, där arbete pågår med organisatoriska förändringar
men inte varit möjliga att genomföras och få full effekt på kort sikt.
Kostenheten har aviserat om de kommer att kunna klara genomföra budgetanpassningar med cirka 900 tkr från det ursprungliga uppdraget med besparingskrav på 1,3
miljoner kronor.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att, för ytterligare budgetbesparingar, är nödvändigt med ett tydligt politiskt beslut om var anpassningar och
besparingar ska göras. Det är viktigt att vara medveten om att ytterligare budgetanpassningar kommer att innebära försämrad kvalité.
Diskussion förs kring nuvarande kostnadsläge, budgetramar för 2014, revisionen
och SKL:s ekonomiska analys som pågår.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att fortsätta arbetet med åtgärder för
att minska det prognostiserade budgetunderskottet.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:535
§ 70
Remissvar - Motion om att upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen
Anders Fröjdö, Socialdemokraterna föreslog i motion mars 2012 Kommunfullmäktige att uppdra till Kommunstyrelsen att kartlägga barnfattigdomen samt att
utarbeta ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för att bekämpa den. Kommunstyrelsen beslutade lämna motionen till utskottet för omsorg för yttrande.
Verksamheten för omsorg har i skrivelse 3 maj 2012 yttrat sig över motionen.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-13, § 173, att föreslå Kommunfullmäktige
besluta att med anledning av att frågan hör hemma dels mer på det generella välfärdsplanet och som bör hanteras på regeringsnivå dels också på en övergripande
kommunal nivå, uppdra åt kommunstyrelsen att begära in yttranden från kommunens övriga verksamhetsområden, att uppdra åt kommunstyrelsen, utifrån inkomna remissvar, fortsätta arbetet med att upprätta en övergripande plan för att
bekämpa barnfattigdomen inom Orust kommun samt att enligt verksamhetens
skrivelse 2012-05-03, utifrån verksamheten för omsorgs nivå, anse motionen vara
besvarad.
Kommunstyrelseförvaltningen har skickat i remiss 2012-09-11 begärt in yttrande
över plan för bekämpande av barnfattigdom till verksamhetsutskotten.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om upprättad tjänsteskrivelse
och remissvar på motion om att upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen.
Utskottet för lärandes beslutade 2013-03-25, § 32, Förvaltningsområde Lärande i
uppdrag att formulera strategier och precisera hur arbetet med ärendets problematik
genomförs inom förvaltningsområdets verksamhet.
Inom barnomsorgen ska all verksamhet vara utan kostnader, med undantaget den
avgift vårdnadshavare betalar inom barnomsorgen enligt systemet maxtaxa. Systemet
är utformat på det sätt att begränsade inkomster inte ska vara skäl att välja bort barnomsorg. Dessutom kan barnomsorg beviljas utifrån särskilda skäl och utökad tid utan
kostnad för vårdnadshavare. Inom förskolan tillämpas inga övriga avgifter: matsäck
vid utflykter ordnas via förskolan utan extra kostnad. Även i de yngsta åldrarna är det
tydligt att barn kommer från skilda ekonomiska förhållanden. Troligtvis märker även
barn att det är skillnad beroende på leksaker, kläder, bilar och boende. Vissa barn kan
ha bristfälliga kläder för lek utomhus i dåligt väder. Förskolan kan dock ofta kompensera genom att tillhandahålla kvarglömda kläder vilket gör att alla barn kan vara
klädda efter väder. I vissa fall kan brister i klädsel bero på bristande ekonomiska
resurser.
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Grundskolan är enligt lag kostnadsfri. Däremot kan mindre avgifter tas ut vid enstaka tillfällen, det kan till exempel gälla 50 kronor för inträde till badhus eller egen
matsäck vid utflykt. Sådana avgifter ska tas ut med återhållsamhet och kan vara 1-2
gånger per termin. I övrigt kan det vara så att klassen själva bestämmer att utanför
skoltid ordna med klassresa. Detta är då inte något som ligger inom skolans ansvar
och inflytande men där olika elevers ekonomiska förutsättningar kan avgöra om de
åker med eller inte. Desto äldre barnen är desto mer ökar också medvetenheten om
olika försättningar: val av märkeskläder, mobiltelefoner, semestrar och utlandsresor
skapar bilder om att olika barn har helt olika möjligheter.
Både barnomsorg och skola ska vara till för alla oavsett ekonomiska förutsättningar
och i huvudsak fungerar det också så idag. Det som inom framförallt grundskolan
skulle kunna förändras är att inte låta någon del av skolan innehålla någon form av
avgift eller krav på fickpengar. Dessutom måste matsäck då tillhandahållas för alla
typer av utflykter. Om detta ska vara möjligt måste skolornas budget förstärkas med
motsvarande kostnader.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen, utifrån inkomna remissvar, fortsätta arbetet med att
upprätta en övergripande plan för att bekämpa barnfattigdomen inom Orust
kommun,
att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta för att socioekonomiska perspektiv
används i budgetarbetet, samt
att enligt Förvaltningsområdet Lärandes skrivelse, daterad 2013-05-29, anse
motionen vara besvarad.
_________
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen, utifrån inkomna remissvar, fortsätta arbetet med att
upprätta en övergripande plan för att bekämpa barnfattigdomen inom Orust
kommun,
att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta för att socioekonomiska perspektiv
används i budgetarbetet, samt
att enligt Förvaltningsområdet Lärandes skrivelse, daterad 2013-05-29, anse
motionen vara besvarad.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2423
§ 71
Christella Barnomsorgs ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun
Bakgrund
Barn- och utbildningsförvaltningen tog under år 2009 emot en ansökan från
Christella Barnomorg/ASAP Ritkonsult KB, om bidrag till pedagogisk
omsorgsverksamhet i Orust kommun.
Christella Barnomsorg har bedrivit verksamhet i Uddevalla kommun från och med
den 1 juli 2007. I sin ansökan anger Christella Barnomsorg att man har för avsikt att
starta pedagogisk omsorg, fritidshemsverksamhet, familjedaghem/flerfamiljssystem
om intresse finns från invånarna på Orust. Christella Barnomsorg hade då och har
idag för avsikt att anställa dagbarnvårdare som också kan räkna in sitt eget barn i
verksamheten, vilket innebär att dagbarnvårdaren inte startar eget företag utan är
anställd och därmed behåller tryggheten att till exempel. vara kvar i a-kassesystemet.
Förvaltningschefen upprättade tjänsteskrivelse av 2009-11-27, med förslag om att
Barn- och utbildningsnämnden skulle besluta att godkänna Christella Barnomsorg
för att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun, under förutsättning
att budget redovisas för verksamheten, att verksamheten i Christella Barnomsorg
skall vara öppen för alla samt att barn- och utbildningsförvaltningen skulle ges i
uppdrag att göra en tillsyn av de anställdas hem/verksamhetens lokaler och utemiljö
inför varje start av en ny pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-02-22, § 9, enligt förvaltningens förslag.
Verksamheten för lärande tog på nytt emot en ansökan från Christella Barnomsorg
om godkännande och bidrag för att starta pedagogisk verksamhet i Orust kommun,
enligt samma ansökan och koncept som gjordes år 2009. Den nya ansökan har
inkommit på grund av att det aldrig blev aktuellt att starta pedagogisk verksamhet
med de personer som tidigare var intresserade.
Verksamheten för lärande har i en tjänsteskrivelse daterad 2012-09-17 ingående
redogjort för Ströms Slotts ansökan om rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk
omsorg i Orust kommun.
Av 25 kap. 10–14 §§ skollagen följer att den kommun där en enskild bedriver
pedagogisk omsorg efter ansökan ska besluta att huvudmannen har rätt till bidrag
om:
1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet,
2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet,
3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda
motsvarande verksamhet, och
4. avgifterna inte är oskäligt höga.
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Enligt gällande lagstiftning ska kommunen besluta om rätt till bidrag för pedagogisk
omsorg om inga invändningar finns kring ovanstående punkter 1-4. Kommunen har
därmed inte möjlighet att ställa krav utöver lagstiftningen.
Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB ansöker om rätt till bidrag som huvudman för pedagogisk omsorg. Företaget kommer i sin tur att anställa personal som
bedriver verksamhet i första hand i sina hem, men det kan även vara i andra lokaler.
Detta innebär att Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB har ansvaret för hur
verksamheten bedrivs.
Orust kommun har ett tillsynsansvar i verksamheten. Om det finns synpunkter på
hur enskilda bedriver verksamheten, ska kommunen vända sig till Christella
Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB, som huvudman för verksamheten, för att påtala
eventuella brister. Om allvarliga brister inte åtgärdas kan beslut fattas om att inte
längre bevilja bidrag för verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-10 § 125 att återremittera ärendet till utskottet
för lärande med motiveringen att ge utskottet för lärande i uppdrag att, utifrån den
allvarliga kritik som riktats i Uddevalla mot enskild pedagogisk omsorg, säkerställa att
de nyetableringar som sker på Orust följer de intentioner och riktlinjer som finns för
pedagogisk omsorg samt att ge utskottet för lärande i uppdrag att utreda om Orust
kommuns ställningstagande vad gäller familjedaghem i Orust kommuns regi påverkar
rätten till bidrag för pedagogisk omsorg.
Ströms Slott AB har i ett tillsynsprotokoll av Uddevalla kommun förelagts att vidta
ett antal åtgärder med anledning av påtalade brister. De brister som anges finns
under följande rubriker:
• Normer och värden samt utveckling och lärande
• Personalens språkkunskaper i svenska språket
• Barngruppens sammansättning och storlek
• Helhetsbedömning - personalens kompetens
• Barns närvaro
Svar på föreläggandet, daterat 2013-04-30, har inkommit till Uddevalla kommun.
Ströms Slott AB är på många punkter inte överens med Uddevalla kommun om
beskrivning av verksamheten, vilka förelägganden som gjorts och på vilka lagliga
grunder Uddevalla kommun gör sina föreläggande.
Ströms slott redogör på samtliga punkter för hur man arbetar för att säkerställa att
verksamheten bedrivs enligt skollagen och enligt Skolverkets allmänna råd. Man
påvisar rutiner vid anställning, rutiner för utbildning, rutiner för uppföljning och
utvärdering samt ett flertal andra rutiner för att säkerställa att de kvalitetskrav som
finns ska uppfyllas.

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

2013-06-10

Orust kommun har tidigare beslutat att enbart erbjuda förskola och har därför lagt
ned verksamhet med egen pedagogisk omsorg (dagmammor). Kommunen kan
besluta om egen verksamhet men kan inte ensidigt besluta om enskild verksamhet
som vill etablera sig på Orust utifrån gällande lagstiftning. På samma sätt som
fristående skolor kan starta efter tillstånd från Skolinspektionen kan enskilda
förskolor och pedagogisk omsorg starta efter godkännande från kommunen.
Kommunens syn på fristående verksamhet är här inte avgörande utan bedömningar
ska göras utifrån de fyra punkter som nämns i inledningen på denna skrivelse.
Christella Barnomsorg har inte varit föremål för den kritik från Uddevalla kommun
som anges ovan.
Förvaltningsområde Lärande gör bedömningen att Christella Barnomsorg/ASAP
Ritkonsult KB ska ges rätt till bidrag utifrån inkommen ansökan och utifrån gällande
lagstiftning. Inga påtagliga brister kan påvisas i materialet från Christella Barnomsorg
/ASAP Ritkonsult KB, för att punkterna och bedömningen av grunderna i 25 kap.
10–14 §§ skollagen inte skulle ge Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB rätt
till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Orust kommun.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg i Orust kommun,
att rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande
föreskrifter och riktlinjer,
att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar
innan 2014-12-31 - därefter ska ny ansökan göras, samt
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillsyn av
pedagogisk omsorg.
_________
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg i Orust kommun,
att rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande
föreskrifter och riktlinjer,

Orust kommun
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att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar
innan 2014-12-31 - därefter ska ny ansökan göras, samt
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillsyn av
pedagogisk omsorg.
Mot utskottet för lärandes beslut anför den socialdemokratiska gruppen, Alexander
Hutter och Catarina Mellberg, reservation till förmån för tidigare eget förslag.
_________

Orust kommun
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2439
§ 72
Ströms Slott AB:s ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet
i Orust kommun
Bakgrund
Verksamheten för lärande har under 2012 tagit emot en ansökan från Ströms Slott
AB, om rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust
kommun.
Ströms Slott AB har bedrivit barnomsorg i form av pedagogisk verksamhet sedan år
2009. I sin ansökan anger Ströms Slott AB att man har för avsikt att starta pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare som arbetar i sitt eget hem eller i hemliknande
lokaler och andra former av flexibla lösningar, utifrån brukarna och deras behov.
Ströms Slott AB har för avsikt att anställa dagbarnvårdare som också kan räkna in sitt
eget barn i verksamheten, vilket innebär att dagbarnvårdaren inte startar eget företag
utan är anställd och därmed behåller tryggheten att till exempel vara kvar i a-kassesystemet. Magnus Olsson (VD i företaget) står som ägare, och har 10 års erfarenhet
som kommunal skolledare i olika befattningar med ansvar från framförallt familjedaghem, förskola, grundskola och gymnasieskola. Som chef för Orust står Catharina
Ekstein, som är utbildad förskollärare och har erfarenhet som förskolechef i 6 år.
Verksamheten för lärande har i en tjänsteskrivelse daterad 2012-09-17 ingående
redogjort för Ströms Slotts ansökan om rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk
omsorg i Orust kommun.
Av 25 kap. 10–14 §§ skollagen följer att den kommun där en enskild bedriver pedagogisk omsorg efter ansökan ska besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om:
1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet,
2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet,
3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda
motsvarande verksamhet, och
4. avgifterna inte är oskäligt höga.
Enligt gällande lagstiftning ska kommunen besluta om rätt till bidrag för pedagogisk
omsorg om inga invändningar finns kring ovanstående punkter 1-4. Kommunen har
därmed inte möjlighet att ställa krav utöver lagstiftningen.
Ströms Slott AB ansöker om rätt till bidrag som huvudman för pedagogisk omsorg.
Företaget kommer i sin tur att anställa personal som bedriver verksamhet i första
hand i sina hem, men det kan även vara i andra lokaler. Detta innebär att Ströms
Slott AB har ansvaret för hur verksamheten bedrivs.

Orust kommun
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Orust kommun har ett tillsynsansvar i verksamheten. Om det finns synpunkter på
hur enskilda bedriver verksamheten, ska kommunen vända sig till Ströms Slott AB,
som huvudman för verksamheten, för att påtala eventuella brister. Om allvarliga
brister inte åtgärdas kan beslut fattas om att inte längre bevilja bidrag för verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-04-10 att återremittera ärendet till utskottet för
lärande med motiveringen att; ge utskottet för lärande i uppdrag att utifrån den allvarliga kritik som riktats i Uddevalla mot enskild pedagogisk omsorg säkerhetsställa
att de nyetableringar som sker på Orust följer de intentioner och riktlinjer som finns
för pedagogisk omsorg, samt att ge utskottet för lärande i uppdrag att utreda om
Orust kommuns ställningstagande vad gäller familjedaghem i Orust kommuns regi,
påverkar rätten till bidrag för pedagogisk omsorg.
Ströms Slott AB har i ett tillsynsprotokoll av Uddevalla kommun förelagts att vidta
ett antal åtgärder med anledning av påtalade brister. De brister som anges finns
under följande rubriker:
• Normer och värden samt utveckling och lärande
• Personalens språkkunskaper i svenska språket
• Barngruppens sammansättning och storlek
• Helhetsbedömning - personalens kompetens
• Barns närvaro
Svar på föreläggandet, daterat 2013-04-30, har inkommit till Uddevalla kommun.
Ströms Slott AB är på många punkter inte överens med Uddevalla kommun om
beskrivning av verksamheten, vilka förelägganden som gjorts och på vilka lagliga
grunder Uddevalla kommun gör sina föreläggande.
Ströms slott redogör på samtliga punkter för hur man arbetar för att säkerställa att
verksamheten bedrivs enligt skollagen och enligt Skolverkets allmänna råd. Man
påvisar rutiner vid anställning, rutiner för utbildning, rutiner för uppföljning och
utvärdering samt ett flertal andra rutiner för att säkerställa att de kvalitetskrav som
finns ska uppfyllas.
Orust kommun har tidigare beslutat att enbart erbjuda förskola och har därför lagt
ned verksamhet med egen pedagogisk omsorg (dagmammor). Kommunen kan
besluta om egen verksamhet men kan inte ensidigt besluta om enskild verksamhet
som vill etablera sig på Orust utifrån gällande lagstiftning. På samma sätt som fristående skolor kan starta efter tillstånd från Skolinspektionen kan enskilda förskolor
och pedagogisk omsorg starta efter godkännande från kommunen. Kommunens syn
på fristående verksamhet är här inte avgörande utan bedömningar ska göras utifrån
de fyra punkter som nämns i inledningen på denna skrivelse.
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Förvaltningsområde Lärande gör bedömningen att Ström Slott AB ska ges rätt till
bidrag utifrån inkommen ansökan och utifrån gällande lagstiftning. Inga påtagliga
brister kan påvisas i materialet från Ströms Slott AB, för att punkterna och bedömningen av grunderna i 25 kap. 10–14 §§ skollagen inte skulle ge Ströms Slott AB rätt
till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Orust kommun.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Ströms Slott AB rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Orust
kommun,
att rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande
föreskrifter och riktlinjer,
att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar
innan 2014-12-31 - därefter ska ny ansökan göras, samt
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillsyn av
pedagogisk omsorg.
_________
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Ströms Slott AB rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Orust
kommun,
att rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande
föreskrifter och riktlinjer,
att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar
innan 2014-12-31 - därefter ska ny ansökan göras, samt
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att ta fram riktlinjer för tillsyn av
pedagogisk omsorg.
Mot utskottet för lärandes beslut anför den socialdemokratiska gruppen, Alexander
Hutter och Catarina Mellberg, reservation till förmån för tidigare eget förslag.
_________
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Exp:
Utskottet för samhällsutveckling
KS/2012:2484
§ 73
Detaljplan för fastigheten Henån 1:273 (Bagarevägens förskola) samt del av
fastigheterna Henån 1:275 och 1:306
Utskottet för samhällsutveckling har översänt detaljplan för samråd enligt plan- och
bygglagens 5 kap. 11 §.
Syftet med detaljplanen är att ge planstöd åt aktuell användning inom fastigheten
Henån 1:272 (Montessoriskolan) och Henån 1:273 (Bagarevägens förskola).
Området är i gällande detaljplan avsett för bostadsändamål. Detaljplanen syftar även
till att tillskapa byggrätter för bostäder och omsorg på mark som idag är planlagt för
allmän plats park/plantering respektive allmänt ändamål inom fastigheterna Henån
1:36 och 1:275. Kaprifolgårdens äldreboende i verksamhetsområde vård och omsorg
har i gällande plan en outnyttjad byggrätt för allmänt ändamål. Den har inkluderats i
planområdet för att uppdateras till aktuella förhållanden och gällande reglering och
har i planförslaget utökats något. Planen möjliggör en byggnad för omsorg om högst
2 våningar.
Plansamråd pågår under mars-april 2013. Granskning beräknas pågå under sommaren 2013. Planen beräknas kunna bli antagen av Kommunfullmäktige under hösten
2013.
Förvaltningschef Henrik Lindh ger information i ärendet. Ur förvaltningsområde
lärandes synpunkt, är det viktigt att detaljplanen skapar möjlighet till byggrätt för en
flexibel förskolebyggnad. Förvaltningsområde lärande har haft en bra dialog med
kommunens planavdelning i ärendet.
Utskottet för lärande beslutar
att ställa sig bakom och godkänna detaljplaneförslaget, upprättat den 6 mars 2013,
för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 § (PBL 2010:900). Planen avses
att behandlas med normalt förvarande.
_________
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KS/2013:1004
§ 74
Deltagande vid Oktoberdagarna år 2013
Inbjudan har inkommit gällande deltagande vid Oktoberdagarna den 3-4 oktober
2013. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att det är Dals-Eds
kommun som är värdkommun 2013 och att det är 2014 är Orust kommun som tar
över värdskapet och anordnandet av Oktoberdagarna. Oktoberdagarna upplevs vara
berikande och ge värdefull information och utbyte av erfarenhet och idéer.
Utskottet för lärande beslutar
att föranmäla tre platser avsedda för politiker i utskottet för lärande och att inom
kort återkomma med namnen på vilka som ska delta.
_________
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§ 75
Återrapport från Sveriges Skolriksdag 2013
Utskottet för lärande beslutade 2013-05-20 att ärendet skulle återupptas i juni månad.
Ordförande Kristina Svensson ger återrapport från deltagandet vid Sveriges Skolriksdag 6-7 maj 2013.
Det var två givande dagar. Några föreläsare som gav mycket starka intryck och var
tänkvärda, var bland annat Andy Hargreaves med ”Den globala fjärde vägen”, Leo
Razzak med ”Integration och mångfald i skolan” och Carin Götbladh med ”Det ger
ALLTID bäst effekt att spela på människors goda sidor”. Exempel på andra föreläsningar som informeras om är:
• ”Så här skapas en framtid för små skolor”
• ”En lärande organisation och ett kollegialt lärande – vad innebär det?”
• ”Nyanlända elevers utbildning”
• ”Plug IN – Sveriges största projekt för att motverka avhopp i gymnasieskolan”
• ”Så kan kommunens kommunikation skapa en sannare bild av skolan”
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun
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KS/2012:2188
§ 76
Statistik: Förskolans 15-timmars barnomsorgsplatser
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om kommunens 15-timmars
barnomsorg, utifrån det beslut som utskottet för lärande fattade 2012-06-25, § 99,
”att kontinuerlig rapportering lämnas till utskottet för lärande under hösten 2012”.
Två 15-timmars barnomsorgsplatser motsvarar en heltidsplats inom barn-omsorgen.
15 barn genererar därmed 7-8 heltidsplatser. Behovet av barnomsorgsplats förändras
ständigt bland annat på grund av att föräldrar får arbete med kort varsel, att vikariat
förlängs eller i samband med att föräldrar erbjuds utbildningsplats.
Rapportering av antal barn under 3 år, som är födda år 2010 och 2011 utifrån respektive förskola ser ut enligt följande:
Förskola

Födda -10
Födda -10
Födda -11
Födda -11
F-lediga
Arb-sökande F-lediga
Arb-sökande
Bagarevägen
2
1
3
0
Ängsberget
3
0
2
1
Ellös
2
1
0
0
Tvet
1
2
0
1
Varekil
4
0
1
0
Ängås
2
0
2
0
Sesterviksvägen 2
0
1
1
Totalt
16
4
9
3
2013-05-31 = 33 barn (inklusive 1 barn född 2012 med arbetssökande förälder)
Aktuell barnomsorgskö, 2013-05-31:
Henån
4
Svanesund 5
Varekil
5
Ellös
8
Tvet
0
Totalt
22
Inga barn har, per den 2013-05-31, stått i kö i mer än 4 månader och ej erbjudits
plats.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att statistik nu lämnats
månatligen i ungefär ett års tid och ställer frågan om utskottet för lärande önskar få
fortsatt redovisning utifrån denna statistik.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22

2013-06-10

att från och med augusti månad 2013 inte få fortsatt redovisning utifrån ovanstående
statistik, såvida inte någon större förändring sker.
_________
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§ 77
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut och
anmälningar från bland annat Skolinspektionen.
1. Skolinspektionens begäran om yttrande i ärende gällande Anmälan om kränkande
behandling av en grundskoleelev vid Ellös skola i Orust kommun.
Dnr LVS/2013:8-606.
Förvaltningsområde Lärandes yttrande och svar är insänt till Skolinspektionen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun
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LVS/2013:1
§ 78
Information: Anmälan om kränkande behandling
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna rapporter
och anmälningar om incidenter gällande kränkande behandling av elever. 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. De kommunala skolorna har till dagens datum
rapporterat in följande antal incidenter per skola:
• Ellös skola: 3 anmälningar (samma elev)
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2012:2891
§ 79
Information: Matematiksatsning PISA 2015 - Projekt med riktade
medel/statsbidrag
Skolchef Helena H.Kronberg ger information i ärendet och om de riktade medel i
form av statsbidrag som kommunerna tillhandahåller under 2013 för en satsning
inom ämnet matematik, som innebär en utökning av timplanen för år 1-9.
De 4 olika personalnivåerna: lärare, rektor, skolchef samt politiker är ett krav för att
delta i nätverket Bohuslän. I kommunens arbetsgrupp deltar fyra lärare – en från
vardera skola, vilket gör det lättare att nå ut med information, kunskap osv. Kommunens lokala arbetsgrupp gällande matematiksatsningen för år 1-9 har fler deltagare
och där är också förskola, fritidshem och förskoleklass representerade. Totalt deltar
cirka 50 kommuner i projektet.
_________
Skolchef Helena H.Kronberg ger uppdaterad information i ärendet:
• Ansökan ska vara Skolverket tillhanda senast 8 februari.
• Fortbildning i matematikdidaktik erbjuds lärare som undervisar i matematik.
• Syftet med matematiksatsningen är att öka elevers måluppfyllelse i matematik
samt stärka och utveckla kvalitén i matematikundervisningen.
• Huvudmannen ska utse matematikhandledare som ska erbjudas särskild
fortbildning. Orust kommun avser att utse 2 lärare. Skolverket står för
kostnaderna.
• Rektorer, vars lärare deltar i fortbildningen, får också utbildning.
• Fortbildningen bygger på ett kollegialt lärande.
• Fortbildningen är uppbyggd i moduler. Varje modul är indelad i 8 delar och
varje del är uppdelad på 4 moment. Varje modul tar cirka 30 timmar samt tid
för undervisning.
• Handledare utses av huvudmannen. Handledaren ska bland annat vara behörig
i matematik, ha minst 4 års erfarenhet av att undervisa i ämnet, tjänstgöra med
minst 20 % tjänstgöring som handledare (tiden ska ingå i lärarens arbetstid).
• Statsbidrag för matematikhandledare kan lämnas i max 4 år.
Riktade medel (statsbidrag) för satsningen finns och ansöks av huvudmannen. För
att delta i matematiksatsningen krävs ett politiskt beslut.
Utskottet för lärande beslutar
att godkänna anmälan om deltagande i Matematiksatsningen.
_________

Orust kommun
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Skolchef Helena H.Kronberg informerar om att Förvaltningsområde Lärandes
representanter i arbetsgruppen för projektet, det vill säga Helena H.Kronberg och
Alexander Hutter, är inbjudna till Kommunstyrelsens möte den 12 juni för att
redovisa arbetet med SKL:s Matematiksatsning.
Arbetsgruppen behöver avsätta tid framöver för att arbeta med vart och ett av
utvecklingsområdena. Arbetet med de operativa målen ska därefter redovisas och
informeras om samt bearbetas i utskottet för lärande.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun
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KS/2013:799
§ 80
Rektorstjänsten vid Varekils skola
Skolchef Helena H.Kronberg informerar om att Peter Nilsson kommer att tillträda
tjänsten som rektor vid Varekils skola från och med 31 juli 2013. Peter Nilsson
kommer under några veckor att arbeta parallellt med nuvarande rektor Birgitta
Niklasson, som sedan går i pension. Intervjuer har genomförts med sex av de
sökande, varav en via Skype.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun
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KS/2013:169
§ 81
Information om Optiplan
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav 2013-03-04 information om Optiplan
och eventuell översyn av skolskjuts.
Företaget Optiplan AB blev inbjudna av Orust kommun för en diskussion om
översyn av kostnaderna för bland annat skolskjuts. Enligt företaget går det generellt
att göra besparingar gällande kostnaden för skolskjuts samt utveckla
skolskjutsorganisationen och stärka kommunens beställarroll via dialog med
entreprenör för linjetrafik.
Uppdraget till Optiplan AB föreslogs bli att göra en förstudie där kommunens
nuvarande skolskjuts kartläggs, analyseras och utreds. Kostnaden för en sådan
förstudie uppgår till cirka 100.000 kronor och beräknas kunna tas ur tilldelad
budgetram.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav vid utskottet för lärandes sammanträde
den 20 maj 2013 information och en sammanfattande redovisning från Optiplan
AB:s genomförda besök. Optiplan AB arbetar i normalfallet ibland annat kommuner
inför ny avtalsperiod, Orust kommun befinner sig i ett annat läge i och med att avtal
redan tecknats.
Optiplan AB har arbetat utifrån tre huvudsakliga uppdragsområden i Orust kommun.
Företaget har bland annat kommit fram till att kommunen saknar en helhetsbild över
skolskjutsverksamheten gällande upphandling, avtal, planering, utförande, kontroll av
fakturor och totala kostnader. Optiplan AB anser att kommunen bör definiera sin
ambition för skolskjutsorganisationen. De rekommenderar att kommunen bland
annat kvalitetssäkrar roller och ansvar, tilldelar uppsamlingsplatser, kvalitetssäkrar
och godkänner planering, utför fakturagranskning, dokumenterar planeringsprocessen och trafiksäkrar hållplatser. I uppdraget har även ingått en översyn av
kostnadsnivån.
Optiplan AB:s uppdrag är, i och med rapporten, avklarat. Samtalsdialog pågår fortsättningsvis. Kommunens upphandlare och kommunjurist har en bra kommunikation med entreprenören Västtrafik.
Utskottet för lärande beslutade 2013-05-20 § 57, att Förvaltningsområde Lärande
ska ge kontinuerlig information om skolskjutsverksamheten, samt att förvaltningsområdeschef för lärande ska redogöra ärendet för Kommunstyrelsen.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att dialog har förts med
Optiplan om uppdrag av ny planering av skolskjutsarna. Kontakt har även tagits
med Västtrafik, som anser att uppdraget kommer med för kort varsel. Kommunens
jurist och upphandlare arbetar vidare parallellt med frågan, för att eventuellt kunna
göra besparingar.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

