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KS/2015:2007

§ 87
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Varekils skola
Utvecklingschef Lars Jansson och ordförande Kristina Svensson ger, tillsammans
med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från verksamhetsbesöket vid Varekils skola.
Det råder ett gott klimat på Varekils skola, efter en turbulent tid med många chefsbyten under en kort tid parallellt med skolans ombyggnation och verksamhet i
tillfälliga lokaler. Varekils skola hade ett mycket positivt resultat i nationella prov för
årskurs 3 och årskurs 6.
Några förbättringsområden som personalen framför är likvärdigheten inom kommunens skolor, arbetet med den röda tråden från förskola till årskurs 7-9 vid Ängås
skola, uppföljning från förskola till grundskola samt återkoppling från årskurs 7-9
kring överlämnandet av eleverna i årskurs 6.
Ett förbättringsområde som nämns som omedelbar och en mer akut åtgärd är
utomhusmiljön vid skolan och trafiksituationen vid både förskolan och skolan.
Under två år har diskussioner förts kring uppsättande av lekredskap, men i dagsläget
är fortfarande inget åtgärdat.
Utskottet beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2016:1627
§ 88
Utökning av förskoleavdelning i Henån
Bakgrund
Under senaste månaderna har förskolorna på Orust utökats med två avdelningar, en
avdelning ytterligare inom Bagarevägens nybyggda förskola och en modullösning vid
Ängås förskola i Svanesund. Enligt de prognoser som gjordes under våren bedömdes
det utökade antalet platser väl kunna motsvara efterfrågan i kommunen.
När verksamheten startade upp efter sommaren var efterfrågan på platser betydligt
högre än förväntat. Detta gäller framförallt de två förskolorna i Henån. Trots en
utökning med en avdelning är alla tillgängliga platser slut redan under hösten. Utifrån
dagens kö saknas det i början av nästa år 13 platser i Henån, vilket motsvarar mer än
75 procent av en avdelning. Sammantaget i kommunen är det idag 50 fler barn inom
förskolan än det var för ett år sedan. Det motsvarar 2,5 - 3 avdelningar. En orsak är
att det har skett en inflyttning. En annan orsak är att allt större andel av föräldrarna
har behov av förskoleplatser beroende på studier eller arbete.
Tillgängliga platser 1/11 och 1/2
Förskola
Återstående platser 1/11
Bagarevägen
1
Ängsberget
3
Varekil
0
Ängås
14
Sesterviken
5
Ellös
7
Tvet
6
Summa
36

Återstående platser 1/2 2017
-10
-3
-12
8
0
-1
5
-13

I skollagen kapitel 8 står följande:
14 § När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman
ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.
15 § Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som
möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.
Förvaltningsområde Lärande bedömer därför att det är nödvändigt att skyndsamt
iordningställa ytterligare en förskoleavdelning i Henån för att klara lagstiftningens
krav. Även om genomförs finns det risk att ytterligare behov uppstår under senare
delen av våren.
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Enligt preliminära uppgifter är det möjligt att ordna en ny avdelning genom modullösning vid Ängsbergets förskola. Ytterligare bedömningar måste göras innan en
färdig lösning finns. Det är dock viktigt med ett beslut i Kommunstyrelsen snarast så
att en lösning kan arbetas fram.
Om det handlar om en modullösning bedöms etableringskostnader till cirka 300 tkr.
Under förutsättning att etablering kan ske under 2016 kan denna kostnad hanteras
inom Förvaltningsområde Lärandes ram. Driftskostnad för en avdelning beräknas till
1 900 tkr per år vilket äskas ur Kommunstyrelsens ram till förfogande 2017, med
hänvisning till en tydlig demografisk förändring.
Carina Adolfsson, barnomsorgsadministratör, informerar om att kön för barnomsorg
i Henån, har utökats med två platser till 15 barn i kö. Det finns i dagsläget en oro hos
vårdnadshavare kring brister av plats i barnomsorgen i både Henån och Varekil.
Maria Sörkvist (C), föreslår att tillägg görs kring vilka befintliga lokaler som diskuterats och övervägts, och anledningen till varför man föreslår en modullösning: dialog
har till exempel förts kring ökat samutnyttjande av delar av Henåns skola, nyttjande
av Myckleby skola osv. Henåns skola samutnyttjats idag med vuxenutbildningen och
gymnasieskolan, vilket innebär att lokalerna redan används i hög utsträckning.
Utifrån både det geografiska läget och de stora samordningssvårigheter som uppstår,
bedöms inte Myckleby skola vara möjlig att nyttja för en utökning av en förskoleavdelning.
Utskottet för Lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att, utifrån ovanstående, uppdra till Förvaltningsområde Lärande och Förvaltningsområde Samhällsutveckling att omgående arbeta för att en förskoleavdelning kan
tillföras Henåns tätort, samt
att tillskjuta 1 900 tkr till Förvaltningsområde Lärande för 2017 för att möta tillkommande kostnader.
__________
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KS/2016:1636
§ 89
Forskningssamverkan med Högskolan Väst
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.
I slutfasen produceras en vetenskaplig avhandling men också en mer ”populär” skrift
som förutsätts kunna vara ett användbart material inom verksamheten.
Finansiering bedöms kunna ske inom de utvecklingsmedel som finns budgeterade.
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Utskottet för Lärande beslutar
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.
__________
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KS/2016:1628
§ 90
Lärarnas Riksförbunds ranking av Sveriges bästa skolkommun 2016
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om att Orust kommun har klättrat 15
placeringar i Lärarnas Riksförbunds skolranking; från plats 102 till 87 av landets 290
kommuner. LR’s rapport visar att likvärdigheten är undermålig i svenska kommuner:
det finns stora olikheter när det gäller kommunernas elevresultat, likvärdighet,
resursanvändning, lärarlöner och behörighet.
En presentation ges av varje parameter, respektive variabel, utifrån områdena:
• Totalranking
• Resultatranking
• Likvärdighetsranking
• Löneranking
• Behörighetsranking
De olika bilagorna till dokumentet:
• Bilagan ”Totalranking” presenterar elevresultat, likvärdighet, resursanvändning,
lärarlöner, lärarbehörighet, totalranking 2016, totalranking 2015 samt differenssumma.
• Bilagan ”Elevresultat” presenterar godkänt NP år 6, behörighet till gymnasiet,
uppnått mål år 9, gymnasieexamen, ranking 2016, ranking 2015 samt differenssumma.
• Bilagan ”Likvärdighet” presenterar meritvärdesdifferens (skola), SALSA-värdet,
meritvärdesdifferens (kön), behörighetsdifferens (kön), betyg kontra NP, ranking
2016, ranking 2015 samt differenssumma.
• Bilagan ”Resursanvändning” presenterar undervisningskostnad/totalkostnad,
övrig kostnad/undervisningskostnad, lärartäthet, SYV-täthet, ranking 2016,
ranking 2015 samt differenssumma.
• Bilagan ”Löner” presenterar medellöneranking, P90-ranking, P10-ranking, lönespridning i procent, lönespridningsranking, ranking 2015, ranking 2014 samt
differenssumma.
• Bilagan ”Behörighet” presenterar pedagogisk examen grundskola, lärarlegitimation
grundskola, pedagogisk examen gymnasiet, lärarlegitimation gymnasiet, ranking
2016, ranking 2015 samt differenssumma.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:1637
§ 91
Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun 2016
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om att Orust kommun har klättrat 22
placeringar i Lärarförbundets skolranking; från plats 63 till 41 av landets 290
kommuner.
En presentation ges av varje parameter, respektive variabel, utifrån områdena:
• Totalranking
2016: 41 2015: 63
• Resurser till undervisningen
2016: 24 2015: 24
• Andel pedagogiskt utbildade lärare
2016: 151 2015: 156
• Lärartäthet
2016: 65 2015: 70
• Friska lärare
2016: 230 2015: 86
• Lärarlöner
2016: 23 2015: 102
• Kommunen som avtalspart
2016: 69 2015: 168
• Andel barn i förskola
2016: 98 2015: 36
• Genomsnittligt meritvärde årskurs 9
2016: 126 2015: 168
• Genomsnittligt meritvärde justerat efter förutsättningar - likvärdighetsindex
2016: 152 2015: 97
• Andel elever som är godkända i alla ämnen i årskurs 9
2016: 136 2015: 236
• Andel elever som är godkända i alla ämnen i årskurs 9, justerat efter förutsättningar – likvärdighetsindex
2016: 140 2015: 225
• Andel elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom 3 år
2016: 92 2015: 53
• Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet för högskolestudier
2016: 43 2015: 37
Viktigt att veta är att två av parametrarna viktas dubbelt: lärartäthet och andel
pedagogiskt utbildade lärare.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:1629
§ 92
Förändringar utifrån budgetpropositionen för år 2017 samt 2016 (Lärande)
Utvecklingschef Lars Jansson och ekonom Sandra Åström ger information om den
ekonomiska situationen utifrån förändringar i regeringens budgetproposition
”Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016”.
Grundskolan
• Obligatorisk lovskola (förslag)
-) Elever i årskurs 8 och 9 som riskerar betyget E samt de elever som avslutat
årskurs 9 utan att ha blivit behöriga till nationellt program
-) Generellt statsbidrag
-) Osäkert om framtiden för de statsbidrag som idag är sökbara
• ”Läsa skriva räkna-garanti” (statlig utredning pågår)
-) Generellt statsbidrag från och med 2018
Vuxenutbildning
• Fler platser på yrkesvux och lärlingsvux
-) Särskilt fokus på nyanlända
-) Kommer eventuellt att ställas högre krav på medfinansiering: att
kommunerna själva finansierar minst motsvarande antal utbildningsplatser
• Rätt till behörighetsgivande utbildningar inom komvux
-) 2016 har det funnits statsbidrag att söka (Orust fick 405 tkr)
-) Generellt statsbidrag från och med 2017 (810 tkr)
Rättighet för elever som saknar grundläggande behörighet för högskolestudier att läsa in den inom vuxenutbildningen samt elevs rätt att läsa in
särskild behörighet för högskola och särskilda förkunskapskrav för
yrkeshögskola inom vuxenutbildning.
Nya ersättningar för ensamkommande barn
• Inga förändringar inom lärandes område.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:597
§ 93
Budget 2017 - Förvaltningsområde Lärande
Utvecklingschef Lars Jansson och ekonom Sandra Åström ger information och en
avstämning kring budgetplanering avseende 2017.
Budget 2017 – beslutade budgetförändringar (KF)
• Kostnadsminskningar, aktuella i april
- Lägre rektorskostnader
- Lägre leasingkostnader
- Lägre modulkostnader (däremot högre internhyror)
• Kostnadsökningar, aktuella i april
- Utökning med en förskoleavdelning i Svanesund
- Utökning av personal vid gymnasiet/vux (nyanlända)
- Utökning avseende köp av gymnasieplatser (nyanlända)
- Utökning inom särskolan
- Indexuppräkning av skolskjuts och köp av plats vid gymnasiet, gymnasiesär och
enskild verksamhet
Minusposter 2017 (totalt -4,5 mkr)
• Uppdrag från politiken: -2 150 000 kronor
• Förändringar 2017, som inte var kända i april
- Sänkt intäkt maxtaxan
- Ökade investeringskostnader
- Budget i obalans, enskild verksamhet
- Ökning av specialpedagoger vid förskolan
- Ökning av elevhälsan (statsbidrag?)
- ”Rätt till komvux”
- Utökning inom förskolan 2016
Förskolan: nya avdelningar 2016-2017
• Ängås förskola: tillfällig femte avdelning finansierad med beslutad budgetökning
• Bagarevägens förskolas sjätte avdelning finansieras inom ram (och med intäkter). Om
bedömningen är att samtliga avdelningar är fullbelagda eller nästintill fullbelagda
under 2017, ryms inte kostnaden inom förskolans ram (statsbidraget bygger på
mindre barngrupper).
• Ny avdelning i Henån 2017, förslag: budgettillskott
Uppdrag: finansiera kostnadsökningar med minst 4,5 mkr
• Förändringar 2017
- Utvecklingssekreterare (vakanssättande av tjänst)
- Lägre kostnad inom gymnasiesärskolan
- ”Buffert” för utvecklingsmedel
- Färre elever i fritids och förskoleklass
- Grundsärskola
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- Vuxenutbildning: statsbidrag kan täcka del av befintliga personalkostnader.
Total kostnadsminskning: 2,3 mkr
Kvar att finansiera: 2,2 mkr
Diskussion förs i förvaltningsområdets ledningsgrupp kring exempel på områden
som kan aktuella som besparingsåtgärder, inga beslut är dock fattade utan dialog
förs fortfarande kontinuerligt. Några exempel är: centrala tjänster (ICDP, matematikutvecklare och skoldatatek), IKT-organisationen, utvecklingsprojekten, kostnaden för
nyanlända, lärartäthet (omfördela mellan fritids och förskoleklass) m.m.
Osäkerhetsfaktorer
• Nyanlända
- 2017: 78 kommunplacerade
- September 2016: 44 asylsökande i grundskolan
- Gymnasiet: Idag finns IM Språkintroduktion; vad innebär steg 2 för de elever
som elever som fullföljt denna utbildningsform?
Totalt finns 60 elever inom Språkintroduktion: i september fanns det 32
elever inom IM Språkintroduktion på Orust förutom de 28 elever som sedan
april månad finns inom IM Språkintroduktion på annan ort.
- I vilka verksamheter inom vuxenutbildningen kommer det att finnas elever?
- Elevantalet 2017? (från förskoleverksamhet till vuxenutbildning)
- Intäkter från Migrationsverket?
• Övriga
- Komvux: vad innebär ”den utökade rättigheten”?
- Kort framförhållning mellan beslut och genomförande
- Statsbidrag
Information ges kring tanke om skarpare resursfördelning mellan grundskola och
förskola under 2017, med fler avstämningar, månadsvis utbetalning av elevpeng osv.
En skarpare resursfördelningsmodell kan till exempel innebära bidrag på lika villkor,
ökat rättvisetänk och ett starkare kommunalt fokus på demografin kopplat till
kostnader.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:1573
§ 94
Förvaltningens information
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om aktuella ärenden.
Arbetsmarknadsmässa på Högskolan Väst
Lars Jansson, Kristina Svensson, Terese Forsberg, Anita Ingemansson och Karin
Ljungström har deltagit på Högskolans Västs utbildningsmässa den 7 oktober, för
att presentera och marknadsföra våra verksamheter inom Lärande i Orust kommun.
Ledningssituationen vid Henåns skola
Rektor för årskurs 7-9 är fortsatt sjukskriven och tjänstledig fram till slutet av
december. Rektor för F-3 och år 4-6 delar fortsatt på rektorsuppdraget för år 7-9, där
rektor för år 4-6 har det officiella ansvaret som tf rektor. Dialog förs kontinuerligt
mellan berörda rektorer och förvaltningsområdeschef.
Utvecklingssekreterare
Tjänsten som utvecklingssekreterare kommer att vara vakant för tiden novemberjuni, i och med befattningshavares tjänstledighet för studier.
IKT-koordinator
Befattningshavare av tjänsten som IKT-koordinator, kommer att vara tjänstledig
under tiden januari-juni 2017, för att prova annat uppdrag.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:1574
§ 95
Ordföranden informerar
Ordförande Kristina Svensson ger information.
Oktoberdagarna 2016
Oktoberdagarna anordnades i år den 6-7 oktober vid Bohusgården i Uddevalla. Det
var bra och givande dagar med bra föreläsningar och utbud av seminarium. Det finns
dock önskemål om anordnande av föreläsningar/seminarium mer riktade för den
politiska verksamheten. Fråga ställs om möjligheten att filma föreläsningar nästa gång
Orust kommun står som värdkommun, som kan visas i skolornas arbetsgrupper
utifrån en utvecklingsaspekt.
Konferenser om kompetensförsörjning
Information ges om två konferenser som anordnas avseende kompetensförsörjning
inom Fyrbodal: en konferens anordnas i november i år och ytterligare en konferens
anordnas under januari månad 2017. Kristina Svensson kommer att delta.
Konceptet PISA
Lars Jansson och Alexander Hutter kommer att delta vid ett möte den 10 januari
2017, för att marknadsföra konceptet PISA till våra närliggande kommuner inom V8.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

