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Situationen inom barnomsorgen
Dnr KS/2015:131
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.
__________
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Yttrande kring samrådshandling gällande detaljplan för Mollösund 5:351 m.fl.
"Mollösunds hamnområde"
Dnr KS/2011:1912
Bakgrund
Förvaltningsområde Samhällsutveckling har skickat förslag till detaljplan gällande
Mollösund 5:351 m.fl på remiss till utskottet för lärande. Syftet med detaljplanen för
området är att ta ett helhetsgrepp på utvecklingen i Mollösunds centrala delar och
skapa förutsättningar för utveckling av Mollösunds hamnområde och delar av
området nordväst om befintlig bebyggelse. Planförslaget möjliggör förutsättningar för
en fortsatt utveckling av Mollösund genom tillkomst av bostäder, service och handel.
Inom Orust kommun har elevantalet varit vikande under några år.
Förvaltningsområde Lärande gör bedömningen att ett eventuellt ökat antal elever
kommer att rymmas inom befintliga skolor.
Skollinjer finns redan idag från det föreslagna områdena. Möjligtvis kan busstorlek
behöva ändras i något fall om antalet barn ökar kraftigt.
Inom förskolan finns idag platser att tillgå på västra Orust. Här kan situationen
snabbt förändras eftersom framförhållningen i planeringen är kort.
Sammantaget bedöms inte planförslaget påverka Förvaltningsområde Lärandes
verksamheter i någon nämnvärd omfattning.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar
att, i sitt yttrande, ange att det inte finns några synpunkter på föreslagen detaljplan för
Mollösund 5:351 m.fl ”Mollösunds hamnområde”.
__________
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Förändring av sammanträdesplan för Utskottet för lärande 2017
Dnr KS/2016:1044
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-31, att fastställa sammanträdesplan för
utskottens och kommunstyrelsens sammanträden under 2017.
Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen anordnar en konferens i Göteborg
den 27 februari med temat ”På väg – med gemensam kraft!”. Konferensen tar upp
frågan kring barns och ungas hälsa och framtid, vilket är en välfärdsfråga som berör
många olika verksamheter såväl regionalt som lokalt. Konferensen vänder sig till både
tjänstemän och politiker inom lärande och omsorg.
Med anledning av inbjudan och intresset att delta om deltagande vid konferensen i
Göteborg den 27 februari, föreslås utskottet för lärandes sammanträde flyttas fram till
den 13 mars.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar
att flytta utskottet för lärandes sammanträde 2017-02-27 till 2017-03-13.
__________
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Beslut om politikens deltagande vid verksamhetsbesök m m inom
Förvaltningsområde Lärande 2017
Dnr KS/2016:1436
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger
information i ärendet.
__________
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Deltagande vid konferenser 27 februari och 24-25 april 2017
Dnr KS/2017:131
Ordförande Kristina Svensson ger information om de två konferenserna:
1. ”På väg – med gemensam kraft” som anordnas av Folkhälsokommittén Västra
Götalandsregionen den 27 februari 2017 i Göteborg, samt
2. Sveriges Skolriksdag som anordnas av Sveriges Kommuner och Landsting den
24-25 april 2017 i Stockholm.
__________
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Budget 2016: Årsbokslut gällande Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2015:548
Arbetet pågår med upprättande av bokslutet avseende budget 2016. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information i ärendet.
__________
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Avvecklingen av Sjögårdens asylboende
Dnr KS/2017:125
Orust kommun har fått information om att Sjögården stänger verksamheten som
asylboende vid månadsskiftet februari/mars 2017. Förvaltningsområdeschef Henrik
Lindh ger information om de konsekvenser som avvecklingen av Sjögårdens
asylboende innebär för Förvaltningsområde Lärandes verksamheter.
__________
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Internkontroll - Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2015:975
Utskottet för lärande beslutade i oktober 2015 att inkomstjämförelse för avgifterna
inom barnomsorgen, skolpliktskontroll, utdrag ur belastningsregistret, kvalitetsrapport från respektive rektor och förskolechef samt lärarlegitimation var skulle ingå
i Förvaltningsområde Lärandes områden för internkontroll under 2016.
Utvecklingschef Lars Jansson gav, vid utskottets för lärandes sammanträde 2016-1205, information om de tre av fem beslutade områden för internkontroll avseende
2016 som har kontrollerats.
• Granskning av avgift inom barnomsorgen (inkomstjämförelse) – ingen
avvikelse.
• Skolpliktskontroll (elever som är folkbokförda i Orust kommun men som
inte går i skolan) – ingen avvikelse.
• Utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vikariat – en mindre
avvikelse (ett vikariat där giltighetstiden hade utgått).
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om de två återstående områdena för
internkontroll avseende 2016:
• Lärarlegitimation
• Enheternas inlämnande av komplett kvalitetsrapport
__________
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Interkommunal ersättning i grundskolan, bidrag till fristående skolor och
enskild barnomsorg år 2017
Dnr KS/2016:2043
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om de fastställda beloppen
gällande interkommunal ersättning, ersättning till fristående skola och bidrag till
enskild verksamhet avseende år 2017. Budgeten för kostnaden för dessa ersättningar
och bidrag grundar sig på budgeten för kommunens verksamheter. Förvaltningsområdeschefen har fastställande av interkommunal ersättning på delegation.
Bidrag per barn/elev och år till enskild verksamhet, skolbarnsomsorg/fritids, förskoleklass
och grundskola utanför Orust kommun avseende 2017, uppgår till:
Förskola, 1-5 år
(mer än 15 h/vecka)
Förskola, 1-5 år
(upp till 15 h/vecka)
Skolbarnsomsorg
(endast i Orust kommun)
Förskoleklass
Grundskola, år 1-3
Grundskola, år 4-6
Grundskola, år 7-9

127.098 kr
63.549 kr
59.914 kr
67.801 kr
96.475 kr
98.600 kr
106.711 kr

Bidrag per barn/elev och år till fristående pedagogisk omsorg utanför Orust kommun
avseende 2017, uppgår till:
Pedagogisk omsorg, 1-5 år
83.736 kr
(mer än 15 h/vecka)
Pedagogisk omsorg, 1-5 år
41.868 kr
(upp än 15 h/vecka)
Pedagogisk omsorg, 6-12 år
41.868 kr
Interkommunal ersättning per barn/elev och år till förskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass
och grundskola avseende 2017 uppgår till:
Förskola, 1-5 år
119.383 kr
(mer än 15 h/vecka)
Förskola, 1-5 år
59.692 kr
(upp till 15 h/vecka)
Skolbarnsomsorg
56.125 kr
Förskoleklass
63.963 kr
Grundskola, år 1-3
91.014 kr
Grundskola, år 4-6
93.019 kr
Grundskola, år 7-9
100.671 kr
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De fastställda bidragen och interkommunala ersättningarna har kommunicerats med
berörda verksamheter. I bidraget till friskolor inom kommunen ges bidrag och ersättning
för faktisk hyreskostnad.
__________
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Forskningssamverkan med Högskolan Väst
Dnr KS/2016:1636
Bakgrund
Orust har precis som övriga landet en stor avvikelse mellan pojkar och flickors
resultat inom grundskolan. Dessvärre kan skillnaden på Orust vara ännu större än i
landet som helhet. Flickorna presterar ännu bättre och pojkarna ännu svagare. Ett
uttalat mål är att minska skillnaden mellan pojkar och flickors resultat, genom att höja
pojkars resultat. Vi vet ibland varför pojkar har mindre intresse för skolan men den
stora fråga är hur skolan behöver vara för att väcka pojkars intresse och därmed
kunna nå bättre resultat.
Högskolan Väst, institutionen för Barn- och ungdomsvetenskap, har genom något de
kallar för forskningssamverkan en möjlighet för externa parter att beställa områden
som behöver forskas kring. Högskolan Väst använder 30 procent av en forskares tid
till ett projekt. Högskolan Väst står för 2/3 av kostnaden och samverkanspart för
1/3, vilket innebär 130 tkr år. Under den tid projektet pågår kan man använda
forskaren till att ha forskningscirklar eller dialogkonferenser i kommunen för att göra
projektet påtagligt för verksamheten.
Genom en forskningssamverkan med Högskolan Väst kan vi undersöka hur pojkar
(och flickor) ser på skolan, sitt lärande och sin framtid. Dessutom kan vi komma fram
till ett antal framgångsfaktorer att kunna jobba vidare med för att öka pojkars lust till
lärande. Inom V8 finns liknade problemställningar och det är möjligt för 2-3
kommuner att delta i samma projekt. Det är då möjligt att göra jämförelser mellan
kommuner, både vad som är lika men också vad som skiljer. Dessutom är det då
möjligt att anlita två forskare som med lite olika inriktning kan förmera projektet.
Kostnaden för tre kommuner skulle då vara 260 tkr/år eller 87 tkr/kommun.
Bedömningen är att projektet behöver löpa över två år för att kunna ge avtryck.
Utskottet för Lärande beslutade 2016-10-10 att uppdra till Förvaltningsområde
Lärande att, enbart för Orust, eller tillsammans med fler kommuner, söka
forskningssamverkan med Högskolan Väst, samt att syftet för forskningssamverkan
ska vara att möjliggöra ökade resultat inom grundskolan.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet.
__________
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Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2016:200
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.
__________
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Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Henåns F-3 skola
Dnr KS/2016:1436
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från
verksamhetsbesöket vid Henåns F-3 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.
__________
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Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen
Dnr LVS/2016:6
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Förvaltningsområde Lärande. Informationen ska inte göras på individuell nivå utan i form av
mängdredovisning och utifrån en professionell bedömning av anmälningarna som
lämnas in.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information och redovisning av
inkommen rapport och utredning gällande diskriminering/kränkande behandling:
rapporten avser Ängås skola.
__________
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Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut från
Skolinspektionen och Barn- och elevombudet i elevärenden.
1. Skolinspektionens beslut av 2016-12-27 i ärende angående situationen för ett barn
vid Sesterviksvägens förskola. Dnr LVS/2016:39.
Skolinspektionen beslutade den 9 november 2016 att lämna anmälan till Orust
kommuns klagomålshantering för utredning och eventuella åtgärder, samt att följa
upp ärendet. Utifrån den redovisning som kommunen lämnat kring den utredning
som gjorts och de åtgärder som vidtagits, bedömer Skolinspektionen att ärendet kan
avslutas.
2. Barn- och elevombudets beslut av 2016-12-16 i ärende angående förutsättningar för
Skadeståndsanspråk i elevärende. Dnr LVS/2016:17.
Elevärendet avser kommunens skyldighet att motverka kränkande behandling. Barnoch elevombudet har utrett förutsättningarna för skadestånd i ärendet. Vid en
sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet, bedömer Barn- och
elevombudet att det inte finns tillräckliga förutsättningar för att framställa skadeståndsanspråk mot huvudmannen.
2. Barn- och elevombudets beslut av 2017-01-12 i ärende angående förutsättningar för
Skadeståndsanspråk i elevärende. Dnr LVS/2016:17.
Barn- och elevombudet utredde förutsättningarna för skadestånd i elevärende utifrån
kommunens skyldighet att motverka kränkande behandling. Barn- och elevombudet
bedömde, i sitt beslut daterat 2016-12-16, att det saknades tillräckliga förutsättningar
för att framställa skadeståndsanspråk mot huvudmannen. I en skrivelse som inkom
till Barn- och elevombudet den 9 januari 2017, har anmälaren begärt att Barn- och
elevombudet ska ompröva beslutet. Barn- och elevombudet finner att det inte har
framkommit några nya omständigheter som ger anledning att ändra det tidigare
beslutet. Det har inte heller i övrigt kommit fram något som motiverar en ändring av
det tidigare beslutet.
__________

