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§ 88
Utökning av barnomsorgsplatser i Henån
Inom Orust kommun erbjuds förskola i Ellös, Tvet, Varekil, Svanesund och Henån.
Dessutom finns fristående verksamhet i Svanvik, Henån och Slussen.
Under ett vanligt verksamhetsår lämnar ett stort antal sexåringar verksamheten vid
sommaren inför förskoleklassen. Det innebär att vid höstterminens start finns det
oftast relativt gott om platser och föräldrar kan få den förskola de önskar. Därefter
fylls avdelningarna på och föräldrarnas förstahandsval blir svårare att tillmötesgå.
Framförallt brukar Henån och Svanesund få brist på platser. Föräldrar erbjuds då de
platser som finns kvar inom kommunen vilket gör att kommunen uppfyller
lagstiftningens krav om att erbjuda plats inom fyra månader. Under en längre tid har
det varit Ellös som har platser kvar när övriga orter har fulla avdelningar. Många
föräldrar väljer då att avvakta eftersom en plats i Ellös innebär långa transporter.
Under innevarande år verkar trycket på förskoleplatser i kommunen vara större än
normalt. Redan vid årsskiftet bedöms flera förskolor vara helt fulla och föräldrar
kommer då att hänvisas till Ellös.
Vid höstterminen 2015 är det en stor grupp sexåringar som går över till förskoleklassen och då bedöms antalet platser bättre möta efterfrågan.
För att kunna möta den stora efterfrågan på platser bedöms en utökning i Henån
bäst möta de behov som finns hos föräldrar. Rimligt är därför att under perioden
januari- juni driva ytterligare en avdelning med 10-18 platser i tillfälliga lokaler.
Utgångspunkten är att driva verksamheten i kommunens lokaler alternativt att hyra
lediga lokaler.
I budget för 2015 finns budgeterat för en halv avdelning i Ellös, alternativt den nya
Bagarevägen i Henån. Eftersom Bagarevägens förskola inte står klar under 2015 kan
dessa budgetmedel användas. En tillfällig utökning bedöms därför kunna ske inom
ram.
Förslag till beslut
Utskottet för Lärande beslutar
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag, att utöka förskolan i Henån med en
avdelning, under perioden januari till och med juni 2015.
_________
Carina Adolfsson, administratör för barnomsorgsfrågor, ger information om den
aktuella barnomsorgskön. I dagsläget kommer kommunen totalt att ha 31 barn i kö
som ansökt om barnomsorgsplats och 21 lediga platser under perioden januari-mars
2015.
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Antalet ansökningar och lediga platser redovisas också per förskola:
Bagarevägens förskola
5 barn i kö
inga lediga platser
Ängsbergets förskola
5 barn i kö
3 lediga platser
Ellös förskola
6 barn i kö
10 lediga platser
Tvets förskola
4 barn i kö
en ledig plats
Varekils förskola
2 barn i kö
inga lediga platser
Ängås förskola
4 barn i kö
5 lediga platser
Sesterviksvägens förskola
5 barn i kö
2 lediga platser
Under perioden mars-juni i år placerades 23 barn inom barnomsorgen. Många av
dessa erbjöds då plats vid Ellös förskola. Det finns en allmän problematik när det
gäller att kunna erbjuda barnomsorg eftersom det är svårt att förutsäga behovet av
antalet platser och tidpunkt, och därmed tillgodose behovet av barnomsorg.
Den nya förskolan i Henån kommer troligen att kunna lösa barnomsorgssituationen
inför 2016 och hade kunnat ta emot fler barn reda till våren 2015 om den varit klar
för att tas i bruk.
Diskussioner förs kring förslaget till beslut och andra lösningar för att lösa behovet
av barnomsorgsplatser under våren 2015.
Ingrid Cassel föreslår att utskottet för lärande beslutar enligt förslag med tillägget att
den tillfälliga utökningen ska genomföras inom förskolans budgetram.
Utskottet för lärande beslutar
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag, att utöka förskolan i Henån med en
avdelning, under perioden januari till och med juni 2015 och att den tillfälliga utökningen ska genomföras inom förskolans budgetram.
_________
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§ 89
Information: Ansvaret kring mottagande av asylsökande
Utskottet för lärande beslutade 2014-09-08, § 84, att ärendet skulle utgå för att
återupptas vid utskottet för lärandes sammanträde i oktober månad.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att asylboendet i Ellös
beräknas starta inom kort och vad detta innebär för verksamheterna inom både
lärande och omsorg. Enligt statistik är generellt 20 procent av de asylsökande barn
i förskole- och skolålder. Rutin för mottagande och överlämnande av barnen bör
finnas.
Henrik Lindh presenterar en översiktsbild över vad som sker i asylprocessen och att
asylsökande barn och ungdomar är ett gemensamt ansvar mellan till exempel
Migrationsverket, Sveriges kommuner och landsting, Skolverket, Länsstyrelsen och
Socialstyrelsen där var och en har ansvar för specifikt område. Migrationsverket
erbjuder ett tillfälligt boende, landstingen ansvarar för sjukvård och tandvård medan
kommunen ska erbjuda grundskola och gymnasium. Asylsökande barn har rätt till
utbildning och skolbarnsomsorg men har inte skolplikt. Kommunen ska också
erbjuda barnomsorg enligt”Allmän förskola”, det vill säga 15 timmar barnomsorg per
vecka.
Kommunen får ersättning för skolverksamhet i form av ett schablonbelopp, vilket
ska täcka de kostnader kommunen har för utbildning och skolskjuts. Ersättning ges
även för extra kostnader för elever med särskilda behov och för andra extraordinära
kostnader för skolverksamhet.
Presentation ges också över fördelningen av olika grupper och de olika skäl de
asylsökande haft för att komma till Sverige under 2013. Några exempel är arbetsmarknadsskäl, flykting- och skyddsskäl, familjeanknytningsskäl, gäststuderande och
kvotuttagna.
Ingrid Cassel (m) påminner om det oftast uppstår stort behov av tolkar i samband
med mottagande av asylsökande. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar
om att arbete pågår med att upprätta avtal med Tolkförmedling Väst.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 90
Information om elevers skolgång vid Bohusläns Helhetsskola
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om elevers skolgång vid
Bohusläns Helhetsskola.
Bohusläns Helhetsskola är ett skoldaghem som har bedrivit verksamhet under
femton år. Eleverna har ofta stora brister i sin närvaro i skolan eller beteendeproblematik av olika slag. Orust kommun har två elever inskrivna i verksamheten.
Bohusläns Helhetsskola hade enligt tidigare skollag tillstånd att bedriva skolverksamhet, vilket Skolinspektionen nu uppmärksammat att de inte har utifrån nya
skollagen. Enligt Skolinspektionen uppfylls idag inte skolplikten för dessa elever.
Diskussioner förs kring olika lösningar för ett fortsatt bedrivande av verksamheten.
Dessa sker i samverkan med Skolinspektionen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 91
Interkommunal ersättning i grundskolan, bidrag till fristående skolor och
enskild barnomsorg år 2015
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om arbetet och processen
kring interkommunal ersättning och bidrag till fristående verksamhet för 2015.
Förvaltningsområdeschef har delegation att fastställa interkommunal ersättning och
bidrag till fristående verksamhet.
Det är noga reglerat och detaljerat i skollagen hur medel ska fördelas till fristående
skolor. Bidraget innebär en rättighet till kommunens genomsnittliga kostnad per elev
men också att bidraget ska ges för att uppnå lika villkor och möjlighet till samma
förutsättningar.
Det finns även en regel om att istället ge ersättning för faktisk hyreskostnad. Med
tanke på kommunens renovering och nybyggnation av kommunala skollokaler,
kommer kostnaden för lokaler att uppgå till ett mycket högre belopp. Dialog förs i
ärendet med berörd fristående verksamhet i kommunen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 92
Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh har vid utskottet för lärandes sammanträden
tidigare i år, gett information om Förvaltningsområdet Lärandes framtida lokalbehov. 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 störst behov av förändringar i Ellös och Tvet för Förvaltningsområde Lärandes del, där prioriteringar bör
göras för Ellös F-6 skola och Ellös förskola.
Utskottet för lärande beslutade 2014-02-10, § 7, att information om lokalerna ska ges
regelbundet.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet.
Tvet
Tegneby Samhällsförening är eventuellt intresserade av att överta Tvets skolområde.
Kommunen har behov av en förskola i området och den förskolan som bedriver sin
verksamhet i gamla skolans lokaler, är fullbelagd. Samtidigt finns det lokaler som
kommunens verksamheter inte kan nyttja utifrån sina ändamål. Diskussioner och
planer finns för att bättre anpassa skolans till lokaler till förskoleverksamhet.
Förvaltningsområde Lärande har framfört önskemål om en plan och skiss för hur
Tegneby Samhällsförening avser att förskolans lokaler ska vara utformade och hur
lokalerna kommer att renoveras utifrån ett förskoleperspektiv. Ärendet ska behandlas
på sammanträdet med kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 oktober.
Varekils skola
Arbetet med ombyggnationen av Varekils skola fortlöper enligt tidsplan. Det pågår
diskussioner mellan kommunen och entreprenör om vilka kostnader som ska ingå i
ombyggnationen och vilka som ska ses som extra kostnader.
Ängås skola
Arbetet med ombyggnationen av Ängås skolas lokaler fortlöper enligt tidsplan. Det
har uppmärksammats en del skadegörelse inomhus.
Bagarevägens förskola
Arbetet för en ny förskola pågår.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 93
Ordföranden informerar
Ordförande Kristina Svensson ger information om:
1.

Övertagande av fastigheten för Orust Båtbyggarutbildning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har granskat avtalet mellan
kommunen och Orust Båtbyggarutbildning AB. SKL konstaterar att det inte
finns några lagliga hinder för kommunens möjlighet att återköpa fastigheten.
Ärendet är därmed utrett och beslut kommer att tas av Kommunstyrelsen.

2.

Skolsituationen vid skolorna
Två av frågorna som diskuteras i Folkhälsorådet är att rektorerna vid kommunens 7-9 skolor upplever att det finns en stor främlingsfientlighet i skolorna
och att kurator uppmärksammar flickors bristande välmående.
Det råder också stor skadegörelse vid Henåns skola och vuxenutbildningen/
gymnasiet. Det är tydligt att samverkan behövs mellan lärande, socialtjänst,
fritidsgård och polismyndigheten. Insatser sker, det finns dock ett behov av ökat
förebyggande arbete.

3.

Oktoberdagarna 2014
Årets arrangemang av Oktoberdagarna gav intressanta dagar, även utifrån ett
politiskt perspektiv. Temat var”Skola på vetenskaplig grund” med bland annat
Tomas Kroksmark och Lars Werner som föreläsare.

4.

IKT-mässan i Svanesund
Alexander Hutter ger information om den anordnade IKT-mässan i Svanesund,
där temat var”Lärande i det digitala samhället”. Cirka 500 personer deltog i den
kunskapsbildande mässan kring lärande med stöd av digitala verktyg som även
innehöll föreläsningar och workshops. Mässan upplevdes mycket positiv och
lyckad.

Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 94
Förvaltningsområdeschefen informerar
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om:
1. Rektor vid Varekils skola
Det har kommit in 10 ansökningar och fyra av dem är uttagna för intervjuer.
Intervjuerna genomförs tisdagen den 21 oktober.
2. Skolinspektionens kvalitetsgranskning i förskoleklass
I november kommer Henrik Lindh och Kristina Svensson att delta vid en
informationsträff med Skolinspektionen i Göteborg. Syftet är att skapa en dialog
kring den kvalitetsgranskning av undervisning och lärande i förskoleklass som
sker under hösten 2014. I granskningen ingår bland annat hur undervisningen
utgår från läroplanens mål, hur verksamheten följer upp elevernas utveckling och
lärande samt hur lärande stimuleras genom lek. Inspektionen utgörs av enkätsvaren för respektive skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 95
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. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar gällande kränkande
behandling för perioden 2014-07-18 till 2014-10-06.
Det har inkommit tre utredningar och rapporter från Henåns skola samt fyra utredningar och rapporter från Ängås skola. Sex av rapporterna handlar om bråk mellan
elever och en rapport handlar om en incident mellan elev och personal.
En av de inkomna rapporterna handlar om en konflikt mellan elev och personal där
personal upplevt sig kränkt och hör därmed inte till denna form av rapportering. En
av rapporterna från Henåns skola är en återkommande händelse där samma elev
förekommer. Övriga rapporter utgörs av bråk mellan elever. Från Ängås skola ges
signaler om oro och att två av rapporterna eventuellt innebär ett behov av extra
resurs.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
_________
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§ 96
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut i
anmälningsärenden från Skolinspektionen.
1. Skolinspektionens beslut av 2014-09-25 i ärende gällande Uppföljning av beslut
om skolsituationen för elev vid Ängås skola. Dnr LVS/2013:28-606.
Skolinspektionen förelade kommunen, i beslut i juni, att kommunen skulle vidta
åtgärder så att elevers rätt till särskilt stöd och utbildning tillgodoses samt så att
skyldigheten att motverka kränkande behandling uppfylls. Skolinspektionen
bedömer, mot bakgrund av redovisade uppgifter och begärd komplettering, att
kommunen har vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
2. Skolinspektionens beslut av 2014-09-12 i ärende gällande Anmälan om rätten till
särskilt stöd för elev vid Henåns skola. Dnr LVS/2012:1-606. Skolinspektionen
ska in sin utredning ta ställning till om kommunen och skolan följt bestämmelserna
om elevens rätt till särskilt stöd. Utredningen avser perioden november 2012 till
och med höstterminen 2013. Kommunen ska redovisa de vidtagna åtgärderna
senast 12 december. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh förtydligar att det
inte är skolans åtgärder som fått kritik, utan hur olika dokument upprättats.
3. Skolinspektionens beslut av 2014-09-15 i ärende gällande Ansökan om godkännande av Plusgymnasiet AB som huvudman för gymnasieskola i Uddevalla
kommun. Dnr KS/2014:228-612. Ansökan avser utökning av gymnasieutbildning
med två program: det nationella samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen
beteendevetenskap och ekonomiprogrammet med inriktningen ekonomi.
Skolinspektionen avslår ansökan om godkännande av Plusgymnasiet AB som
huvudman för gymnasieskola avseende det nationella samhällsvetenskapsprogrammet med inriktningen beteendevetenskap och ekonomiprogrammet med
inriktningen ekonomi. Beslutet grundar sig på att Plusgymnasiet i Stockholm har
uppvisat stora brister, vilket ger konsekvenser för hela koncernen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
_________

