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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.

Plats och tid

Fm: Verksamhetsbesök vid Ängsbergets och Varekils förskolor
2016-11-07, kl 08:15-12:00
OBS! Endast ordinarie ledamöter deltar!
Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen 2016-11-07 kl 13:00-

Närvarande

Ledamöter
Kristina Svensson (Mp)
Alexander Hutter (S)
Maria Sörkvist (C)
Elsie-Marie Östling (S)
Veronica Almroth (L)

Övriga

Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
Lars Jansson, utvecklingschef
Sandra Åström, ekonom
Linn Håkansson, mark- och trafikingenjör
Pia Hansson, administratör för skolskjuts
Susanne Göransson, barnomsorgsadministratör
Carina Adolfsson, barnomsorgsadministratör

Ersättare
Michael Relfsson (Fpo)
Lars Larsson (C)
Mats Överfjord (M)

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Förvaltningsområde Lärande, 2016-11-09, klockan 12:00

Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Remiss: Förslag till cykelplan för Orust
kommun år 2017-2027

KS/2012:306

Linn Håkansson

2.

Situationen inom barnomsorgen

KS/2015:131

Susanne/Carina
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Ärende

Dnr

3.

Barn- och elevhälsoplan

KS/2016:1758

4.

Budgetuppföljning 2016

KS/2015:548

5.

Budget 2017 - Förvaltningsområde Lärande

KS/2016:597

6.

Verksamheten Barnomsorg på obekväm
arbetstid (Nattis)

KS/2016:1759

7.

Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid
Ängsbergets och Varekils förskolor

KS/2015:2007

8.

Förvaltningens information

KS/2016:1573

9.

Ordföranden informerar

KS/2016:1574

10.

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

11.

Information: Anmälan/Svar från
Skolinspektionen och övriga myndigheter

ORUST KOMMUN
Kristina Svensson
Ordförande

Marika Carlberg
Sekreterare

Föredragande
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3

Utskottet för lärande

Remiss: Förslag till cykelplan för Orust kommun år 2017-2027
Dnr KS/2012:306
Kommunstyrelsen beslutade 2012-04-11 att uppdra till förvaltningen att upprätta en
genomförandestrategi och en cykelplan för Orust kommun. Ett sådant förslag är nu
framarbetat och kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-10-12 att förslaget
ska skickas på remiss till bland annat kommunstyrelsens samtliga utskott. Synpunkter
ska vara inlämnade senast 12 januari 2017.
Mark- och trafikingenjör Linn Håkansson ger information upp rättat förslag till
cykelplan och då främst ”Prioriterat område nr 2: Cykla till skolan”, som berör
Förvaltningsområde Lärande.
__________
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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, särskilt sydostområdet.
Barnomsorgsadministratörerna Susanne Göransson och Carina Adolfsson ger
uppdaterad information kring situationen och kön inom barnomsorgen. Information
ges dels per förskola avseende antal platser inklusive nedskrivning, antal placerade
barn, antal nyttjade platser, antal återstående platser, antal barn i kö till och med 1
mars 2017 samt antal tillgängliga platser samt dels en redovisning utifrån siffror totalt.
__________
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Barn- och elevhälsoplan
Dnr KS/2016:1758
Enligt Skollagen (2010:800) omfattar elevhälsans medicinska, psykologiska,
psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara
förebyggande, hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot målen.
Elevhälsans uppdrag enligt Skollagen är:
• Att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål
• Att erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser
• Att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor
• Att erbjuda varje elev i grundskolan och i grundsärskolan minst tre hälsobesök
innefattande allmänna hälsoundersökningar samt minst ett hälsobesök i
gymnasiet
• Vid behov kan elever anlita elevhälsans medicinska del för enkla sjukvårdsinsatser
Förvaltningsområde Lärande har upprättad en Barn- och elevhälsoplan, daterad 201610-19. Planen beskriver bland annat förskolans och elevhälsans uppdrag, målgrupp,
värdegrund och förhållningssätt, styrning och ansvarsfördelning, arbetsformer och
hur det hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbetet bedrivs.
Syftet med planen är att tydliggöra hur Orust kommun organiserar elevhälsan för att
efterleva det nationella regelverket. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger
information om upprättad barn- och elevhälsoplan.
__________
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Budgetuppföljning 2016
Dnr KS/2015:548
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information
om upprättad prognos om det ekonomiska utfallet avseende budget 2016, utifrån
perioden januari-oktober 2016.
__________
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Budget 2017 - Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2016:597
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information
och en avstämning kring budgetplanering avseende 2017.
__________

2016-10-31

Utskottet för lärande

Verksamheten Barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
Dnr KS/2016:1759
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet.
__________
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Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängsbergets och Varekils förskolor
Dnr KS/2015:2007
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från
verksamhetsbesöket vid Ängsbergets och Varekils förskolor.
__________
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Förvaltningens information
Dnr KS/2016:1573
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om aktuella ärenden.
__________
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Ordföranden informerar
Dnr KS/2016:1574
Ordförande Kristina Svensson ger information.
__________
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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 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 Ellös skola.
__________
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Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut från
Förvaltningsrätten och Skolväsendets Överklagandenämnd i elevärenden.
1. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2016-09-19 i ärende angående skolskjuts för elev.
Dnr KS/2016:1019
Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut om skolskjuts för elev.
Förvaltningsrätten i Göteborg avslår överklagandet.
2. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2016-09-30 i ärende angående skolskjuts för elev.
Dnr KS/2016:1187.
Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut om skolskjuts för elev.
Förvaltningsrätten i Göteborg avslår överklagandet.
3. Skolväsendets Överklagandenämnds beslut av 2016-09-08 i ärende angående åtgärdsProgram för elev. Dnr LVS/2016:11
Vårdnadshavare har överklagat upprättat åtgärdsprogram daterat 2016-04-26 samt
åtgärdsprogram upprättat 2016-05-31. Överklagandenämnden avskriver ärendet som
avser överklagat åtgärdsprogram den 26 april 2016. Överklagandenämnden upphäver
det överklagade åtgärdsprogrammet daterat den 31 maj 2016 och återförvisar ärendet
till rektor för ny prövning.
4. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2016-10-18 i ärende angående skolskjuts för elev.
Dnr KS/2016:1260.
Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut om skolskjuts för elev.
Förvaltningsrätten i Göteborg skriver av målet från fortsatt handläggning.
__________

