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KS/2015:1236
§1
Skolinspektionens tillsyn 2015 - Delredovisning och information om vidtagna
åtgärder avseende Henåns 7-9 skola
Rektor Bo Larsson och förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger en delredovisning
och information om dels vidtagna åtgärder avseende Henåns 7-9 skola och dels det
pågående arbetet.
Beslut från Kommunstyrelsens sammanträde i december 2015 inklusive förvaltningens
upprättade material, har lämnats in till Skolinspektionen. Skolinspektionen har därefter
inkommit med två beslut: det ena avser grundsärskolan och det andra avser Ängås 7-9
skola. I besluten kring dessa skolor, finns inte längre någon anmärkning och tillsynen
kring dessa är avslutade.
När det gäller Henåns 7-9 skola, fick fem av sex tillsynsområden anmärkning med
föreläggande av vite. Ett område som genomgående fick kritik var styrning och ledning.
Viktigt att veta är att Skolinspektionens uppgift är att identifiera brister och förbättringsområden. Henåns 7-9 skola är en polariserad skola och består av två ytterligheter: dels en
stor elevgrupp med flickor med mycket god prestation och dels en liten grupp pojkar med
låg måluppfyllelse.
De åtgärder som hittills vidtagits och det arbete som påbörjats handlar bland annat om:
• Tillsynsområde 1: Upprättandet av en bild hos personalgruppen som är gemensam
för skolan.
• Tillsynsområde 2: Elevhälsoteamet är idag betydligt mer delaktig i elevhälsoarbetet än
tidigare, då dåvarande rektor mestadels utförde elevhälsoarbetet själv. Möjligheten till
särskilt stöd har setts över.
• Tillsynsområde 3: Hela betygsskalan har tidigare inte använts i en större skala. Ett
seminarium har genomförts bland all personal kring betygsskala, kriterier och bedömning. Utvärdering ska genomföras i slutet av vårterminen 2016.
• Tillsynsområde 4: Mycket av kritiken är befogad när det gäller arbetet med kränkande
behandling, elevers studiero och trygghet. Henåns 7-9 skola är dock ingen otrygg
skola. Ett svar från ett fåtal elever och liten elevgrupp kan lätt ge en felaktig bild av
den totala upplevelsen hos samtliga elever. Det tar ofta lång tid att vända på en sådan
bild.
Försök har gjorts att rekrytera en socialpedagog/socionom för arbetet med de elever
som av olika anledningar, har störst behov av stöd. Skolan har ett utökat samarbete
med socialtjänsten och projektet SPSF (socialtjänst, polis, skola och fritid). Tidigare
har uppdraget som rastvärd varit fördelat på ett fåtal personal – uppdraget kommer
från och med nästkommande schemaläggning vara mer fördelat på lärarpersonalen.
• Tillsynsområde 5: Skolsköterskan har startat ett arbete med olika flick- respektive
pojkgrupper, där de kan lyfta olika frågor, orosmoment osv. Det genomförs också
elevhälsosamtal i större grad idag än tidigare.
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Tillsynsområde 6: Området avser styrning och ledning. Arbete pågår kring olika
utvecklingsfrågor. Några av de stora utmaningarna framöver är flytten tillbaka till
Henåns nya skola och arbetet med de elever som tillbringar mycket tid i skolans
korridorer istället för lektionerna. Rektor besöker varje klass för att informera och
påminna om vikten av betyg och utbildning inför framtiden.

Kommunstyrelsen kommer att behandla Förvaltningsområde Lärandes svar till
Skolinspektionen avseende både Henåns 7-9 skola och vuxenutbildningen/gymnasieskolan vid sitt sammanträde i mars månad.
En övergripande redovisning ges av de sju skolformer som Skolinspektionen gjort sin
tillsyn vid, de brister som konstaterats och arbetet som pågår på huvudmannanivå och
delredovisningen kring vuxenutbildningen. En redovisning av det pågående arbetet
avseende vuxenutbildningen, gavs även vid Kommunstyrelsens sammanträde i januari
2016.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:155
§2
Miljökontorets tillsyn – Rapport från tillsyn av ventilation och städning i
kommunens skolor
Under våren 2014 och vintern 2015 har 207 av landets kommunala miljönämnder
utfört tillsyn av ventilation och städning på cirka hälften av landets skolor inom
ramen för ett nationellt projekt initierat av Folkhälsomyndigheten. Förskolor omfattades inte av projektet.
Bakgrunden till projektet är att Socialstyrelsen i ett tidigare regeringsuppdrag utrett
problembilden på astma- och allergiområdet kopplat till barnens arbetsmiljö i skolan.
I Socialstyrelsens rapport ”Allergi i skola och förskola” 2013 beskrivs bland annat att
inomhusmiljön i skolor skiljer sig från många andra inomhusmiljöer genom att särskilt
många personer vistas samtidigt på en relativt liten yta, vilket innebär höga krav på till
exempel ventilation och städning. Utredningen visar också att det finns en rad brister i
skolans inomhusmiljö där många lokaler inte uppfyller de krav som finns.
Skoltillsynen på Orust har varit eftersatt jämfört med många andra kommuner. Någon
planerad tillsyn på grundskolan har inte utförts sedan 2006. Miljö- och byggnadsförvaltningen har därför valt att besöka samtliga kommunala och enskilda skolor i Orust
kommun. Tillsynen har resulterat i ett antal förelägganden och överenskommelser om
åtgärder. Förvaltningen har inte inspekterat lokaler som inte användes vid tiden för
inspektionen. Vid två skolor har endast egenkontrollen tillsynats på grund av förestående lokalbyte. I de flesta fall har rektor, fastighetsägare, städansvarig och skyddsombud deltagit, ibland även elevrepresentanter.
Det övergripande syftet med projektet var att inomhusmiljön för barn och ungdomar i
landets skolor ska förbättras och att miljöbalkens krav på inomhusmiljön ska uppfyllas.
Några vanliga brister som identifierades vid tillsynen på Orust var:
• Avsaknad av samlad skriftlig egenkontroll enligt miljöbalken.
• Oklar ansvarsfördelning mellan skolverksamhet, fastighetsägare och städverksamhet.
• Bristande samordning mellan skolverksamhet, fastighetsägare och städverksamhet.
• Bristfälliga grundläggande kunskaper hos skolan om städ- och ventilationsrutiner.
• Miljöbalken blandas ihop med arbetsmiljöbalken.
• Bristande systematisk kontroll över att städningen är tillräcklig och att allt som
behöver städas, verkligen städas.
• Otillräcklig höghöjdstädning, särskilt i gymnastiksalar.
Miljöchef Arne Hultgren ger information om rapporten från tillsynen av ventilation
alla skolor har skickat in sina svar och att det idag pågår ett arbete hos Miljö- och
byggnadsförvaltningen med att upprätta återrapporter.
Det har funnits brister kring kommunikation, tydligheten kring uppdrag och kunskap
av de olika lagarna Arbetsmiljölagen och Miljöbalken.
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Arbete pågår bland annat med att upprätta av nya rutiner, tydliggörande av ansvarsroller och upprätta underlag i form av exempelvis checklistor.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2016:156
§3
Revidering av zon för ej skolskjutsberättigade elever
Vid behov ska en översyn göras avseende zon för ej skolskjutsberättigade elever.
Runt varje grundskola med kommunal huvudman finns en skolskjutszon som reglerar
om elev har rätt till skolskjuts enligt Skollagen (2010:800). Elev som bor utanför zon
har rätt till skolskjuts under förutsättning att andra regelverk uppfylls. Elev som bor
inom zon har ej rätt till skolskjuts. Beslut om att införa zoner för ej
skolskjutsberättigade elever antogs av Kommunstyrelsen år 2012.
Några av planprojekten som pågår i Orust kommun innebär att fastigheter planeras att
uppföras i anslutning till tätorter där det finns grundskola med kommunal huvudman.
Detta medför att zonerna behöver ses över och eventuellt revideras.
Förvaltningsområde Lärande har tillsammans med kommunens mark-, plan- och
exploateringsenhet sett över aktuella planområden. Plan projekten befinner sig i olika
stadier av utredning och beslut. Därefter har Förvaltningsområde Lärande gjort en
bedömning av behov av revidering av zonerna. Förslag till revidering innebär en
utökning av zon.
För Svanesund och Henån har förslag till utökning av zonerna förberetts så att beslut
kan tas när planprocessen kommit längre.
För Varekil föreslås utökning av zon. På grund av att det numera är möjligt att via gångväg gå från området nor rom busstationen i Varekil till gångtunnel under väg 178, flyttas
zongränsen så att samtliga fastigheter inryms i zonen. Söder om Varekil är fastigheter
uppförda. Zongränsen ändras så att den överensstämmer med fastighetsgränsen. På
kartan i beslutsunderlaget, visar rödmarkerat område befintlig zon och blåmarkerade
områden visar förslag till utökade zoner.
Anna-Malin Lundhamn, utvecklingssekreterare, ger information om att olika planprojekt som kommunen arbetar med gränsar till Förvaltningsområde Lärandes zoner
för skolskjuts samt om bakgrunden till förslaget om korrigeringar i Varekil.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslagna utökningar av skolskjutszoner i Varekil gäller från och med läsåret
2016/2017.
__________
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KS/2014:405
§4
Budget 2015: Bokslut och årsprognos gällande Förvaltningsområde Lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information om
upprättat årsbokslut och prognos avseende helåret 2015, kommenterar avvikelsen från
tilldelad budgetram per verksamhet samt redovisar ett urval av nyckeltal för år 2015.
Förvaltningsområde Lärande redovisar ett underskott med totalt - 1,1 miljoner kronor,
exklusive merkostnaderna för Henåns skola. Lärande övergripande visar ett + 0 resultat.
Det ekonomiska läget har förbättrats de senaste två åren efter stora budgetanpassningar.
Förskolan + 0,6 miljoner kronor.
Överskottet beror bland annat på att personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat
och intäkterna i form av statsbidrag för Nattis har blivit större än förväntat. Kostnaderna för särskilt stöd är högre än budgeterat. En avdelning vid Ellös förskola som riktar
sig till asylsökande barn har finansierats inom ram samt med statsbidrag från Migrationsverket.
Grundskolan – 0,4 miljoner kronor.
Grundskolans resultat är i linje med prognosen per oktober. Statsbidrag inom lågstadiesatsningen, ett överskott för kapitalkostnader samt ökade intäkter från Migrationsverket
begränsar underskottet. Modersmålsverksamheten överskred budget med cirka 300 000
kronor, vilket kan förklaras med att antalet elever ökat.
Skolskjuts + 1,5 miljoner kronor
Ett nytt avtal med Västtrafik för ordinarie busstrafik har inneburit lägre kostnader.
Västtrafik återbetalade dessutom 822 000 kronor under 2015 avseende 2014. Kostnaderna för skolkort och blinkljussystem blev lägre än budgeterat.
Grundsärskola och gymnasiesärskola + 0,3 miljoner kronor
Överskottet beror på att en elev har flyttat från kommunen under hösten. Den årliga
kostnaden för en utbildningsplats kan variera stort och en enskild elev som flyttar in
eller ut från kommunen kan påverka det ekonomiska utfallet betydligt.
Enskild verksamhet och interkommunal ersättning – 0,8 miljoner kronor
Underskottet kan framför allt förklaras med att antalet barn inom förskolan i enskild
verksamhet har varit större än budgeterat.
Gymnasieskola och vuxenutbildning – 2,3 miljoner kronor
Underskottet beror framförallt på att kostnaden för köp av gymnasieplatser blev större
än budgeterat (- 3,7 miljoner kronor). Kostnaden för köp av platser är mycket svår att
prognostisera. I prognosen per april kunde det konstateras att budgeten var baserad på
ett alltför litet elevunderlag. Helårsprognosen bedömdes till – 2 miljoner kronor som
därefter gällt resten av året. Utfallet har därefter försämrats ytterligare med 1,7 miljoner
kronor, varav hälften kan förklaras med att antalet elever på IM Språkintroduktion har
ökat i slutet av året (från 19 elever under vårterminen till 32 elever under höstterminen).
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Uppdragsutbildning har inte genomförts som planerat, vilket inneburit en försämring på
intäktssidan.
Merkostnader för Henåns skola – 10,7 miljoner kronor
De merkostnader som belastat Förvaltningsområde Lärande som en följd av att Henåns
skola inte har kunnat användas, utgörs av skolskjutskostnader för extrabussar, lokalhyror, extra personalkostnader med anledning av samordningssvårigheter och övriga
undervisningskostnader.
Investeringar
Under 2015 uppgick genomförda investeringar inom Lärande till 152,9 miljoner kronor,
som mestadels avser om- och tillbyggnad av Ängås skola, Varekils skola och Varekils
förskola.
Några av händelserna under 2015 är:
• Utveckling av rutiner för systematiskt kvalitetsarbete
• IKT-satsningen (satsningen på digitala verktyg har fortsatt)
• Vidareutveckling av Unikum
• Matematiksatsningar
• Skolor under om- och tillbyggnation
• Utvecklingsmedel för att testa nya modeller för högre måluppfyllelse
• Hantverksprogrammet med inriktning Båtbygg drivs idag i kommunal regi
• Antalet nyanlända har ökat i stor omfattning under året
Utskottet för lärande beslutar
att godkänna årsberättelsen för Förvaltningsområde Lärande för år 2015.
__________
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KS/2016:160
§5
Information om uppföljning av resultat hösten 2015 (meritvärde, betyg m m)
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om resultat, betyg m m avseende höstterminen 2015.
En redovisning ges avseende terminsbetyg höstterminen 2015 i jämförelse med
höstterminen 2014 för årskurserna 7, 8 och 9 utifrån följande parametrar:
• Meritvärdet totalt
• Meritvärdet flickor kontra pojkar
• Skillnaden mellan flickors och pojkars resultat
• Andel behöriga till yrkesprogram
• Resultatet avseende elever som nått målen i samtliga ämnen
Elevernas meritvärde och resultat grundar sig på olika år och årskullar, vilket innebär
att resultat och meritvärden är en aktuell bild i dagsläget som till nästa mätning kan
förändras.
Information ges även kring resultatet av genomförda brukarenkäter hos eleverna i
årskurs 2, 5 och 8 per respektive klass och skola avseende höstterminen 2015.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:158
§6
Information: Införande av verksamhetsformen Språkintroduktionsutbildning
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om införandet av verksamhetsformen Språkintroduktionsutbildning vid vuxenutbildningen.
Organisationen av Språkintroduktion Orust består i att en kartläggning görs av elevens
bakgrund och erfarenheter i tre olika steg. Eleverna ska därefter läsa flertalet ämnen
med målet att inom några år vara behöriga att söka till ett nationellt gymnasieprogram.
Elevernas ämneskunskaper kommer att mätas av mot årskurs 9 i den svenska grundskolan. Ett kontrakt upprättas mellan elever/vårdnadshavare/god man/boendet och
skolan. I kontraktet klargörs de förväntningar man har på varandra, vad som är
skolans ansvar, elevens ansvar respektive vårdnadshavarens/god mans/boendets
ansvar.
I dagsläget deltar 22 ungdomar i utbildningsformen. Verksamheten bedömer att man
kan ta emot upp till cirka 30 elever i denna utbildningsform med nuvarande organisation. Det bedöms inte finnas kapacitet för en utökning och omfattning av 40-50
elever, utan ökad personalbemanning och ytterligare lokalutrymmen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2015:2175
§7
Interkommunal ersättning i grundskolan, bidrag till fristående skolor och enskild
barnomsorg år 2016
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om de fastställda beloppen
gällande interkommunal ersättning, ersättning till fristående skola och bidrag till
enskild verksamhet avseende år 2016. 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 förskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och
grundskola avseende 2016 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
(endast i Orust kommun)
Grundskola, år 1-3
(endast i Orust kommun)
Grundskola, år 4-6
(endast i Orust kommun)
Grundskola, år 7-9
(endast i Orust kommun)

124.255 kr
62.127 kr
35.358 kr
44.230 kr
72.843 kr
73.558 kr
83.349 kr

Bidrag per barn/elev och år till enskild pedagogisk omsorg avseende 2016 uppgår till:
Pedagogisk omsorg, 1-5 år
83.372 kr
(mer än 15 h/vecka)
Pedagogisk omsorg, 1-5 år
41.686 kr
(upp än 15 h/vecka)
Pedagogisk omsorg, 6-12 år
41.686 kr
Interkommunal ersättning per barn/elev och år till förskola, skolbarnsomsorg,
förskoleklass och grundskola avseende 2016 uppgår till:
Förskola, 1-5 år
116.650 kr
(mer än 15 h/vecka)
Förskola, 1-5 år
58.325 kr
(upp till 15 h/vecka)
Skolbarnsomsorg
51.673 kr
Förskoleklass
60.424 kr
Grundskola, år 1-3
87.418 kr
Grundskola, år 4-6
88.092 kr
Grundskola, år 7-9
97.329 kr
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De fastställda bidragen och interkommunala ersättningarna har kommunicerats med
berörda verksamheter. I bidraget till friskolor inom kommunen har lokalbidraget lyfts
ut och istället ges bidrag och ersättning för faktisk hyreskostnad.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:199
§8
Information: Summering av beslut m m under 2015 hos utskottet för Lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger i information om upprättad summering
av beslut m m under 2015 hos utskottet för lärande. Diskussion förs kring några av
ärendena och besluten, bland annat framförs fråga kring ombyggnationen av och
kostnaden för Ellös 7-9 skola till en F-6 skola och nuvarande F-6 skolans lokaler till
förskoleverksamhet. Medel för dessa ombyggnationer finns med i budget inför 2017.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2015:2007
§9
Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Förskolan Svanen
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från
tillsyns-/verksamhetsbesöket vid Förskolan Svanen.
Reaktioner framförs kring bristande fokus på att förskolan numera är en skolform och
det pedagogiska uppdraget. Fokus upplevs vara mer utifrån trygghet och omsorg än
lärandet utifrån skolformen. Det upplevs också finnas en låg reflektion över sitt sätt att
bedriva verksamheten och arbeta utifrån ett systematiskt kvalitetsarbete.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:200
§ 10
Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
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.
Ängås skola
Ängås skola invigdes den 5 februari. Det arbete som återstår är mindre justeringar av
värme och ventilation.
Ellös förskola och skola
Bagarevägens förskola
Viss problematik har funnits med att beräkna hastighet för torktid av bottenplatta. Av
den anledningen har inflyttningen i de nya lokalerna flyttats fram till i slutet av maj
månad. Det kommer eventuellt att vara möjligt med en successiv inflyttning från och
med månadsskiftet april/maj.
Henåns skola
Möten sker kontinuerligt avseende arbetet med färdigställandet av Henåns skola, där
det bland annat görs en genomgång av checklistan med allt från små till stora frågor.
Möjligheten att ha Lars Eriksson som byggsamordnare har varit guld värt.
Tvets förskola
Henrik Lindh har deltagit vid ett dialogmöte, på initiativ av den förening som är
intresserad av att köpa fastigheten. Förvaltningsområdescheferna för både Lärande och
Samhällsutveckling kommer att delta vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
i februari i ärendet, för att representera vardera verksamhet. Den förening som uttryckt
önskemål om att få köpa lokalerna i Tvet, arbetar i dagsläget med sitt svar till kommunen.
Veronica Almroth, Liberalerna, efterlyser beslut med tanke på arbetsmiljön för såväl
personal som barn vid Tvets förskola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 11
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information.
Riktlinjer för Nattis/Barnomsorg på obekväm arbetstid
Förvaltningen kommer att påbörja ett arbete med att upprätta riktlinjer för barnomsorg
på obekväm arbetstid (”Nattis”). Riktlinjerna ska bland annat förtydliga verksamhetens
upplägg och innehåll samt tydligare reglera tider.
Förskolechef vid Ängsbergets och Varekils förskolor
Processen med rekrytering av ny förskolechef vid Ängsbergets och Varekils förskolor
är klar. Päivi Svensson börjar sitt uppdrag den 15 februari.
Rektor Ellös skola
Processen pågår med rekrytering av ny rektor för Ellös F-6 skola. Samtliga kandidater
bedöms ha adekvat bakgrund. Av de tre kandidater som har blivit kallade för intervju,
har en fått annat uppdrag inom kommunen. Intervjuer av de två kvarvarande sökande
sker onsdagen den 10 februari.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 12
Ordföranden informerar
Ordföranden Kristina Svensson ger information om reflektioner gjorda efter olika
besök inom lärandes verksamheter.
Bland annat framkom att det finns oro kring att tilldelad budget utgår ifrån en
minskning av antalet elever, som inte är i paritet med samma möjlighet till minskad
personalresurs samt att det finns oro för att kunna erbjuda elever det särskilda stöd
som de har behov av..
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp: Kommunstyrelsen
§ 13
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut i
anmälningsärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.
1. Skolinspektionens beslut av 2016-01-08 i ärende gällande elevs skolsituation vid
Henåns 7-9 skola. Dnr LVS/2015:2.
Skolinspektionen tog den 12 december 2014 emot en anmälan från föräldern till en
elev som då gick i årskurs 7. Skolinspektionens utredning avser läsåret 2014/2015 och
höstterminen 2015.
Skolinspektionen förelägger Orust kommun att senast den 8 april 2016 vidta
åtgärder så att elevens behov av särskilt stöd uppfylls. De vidtagna åtgärderna ska
senast samma dag redovisas skriftligt till Skolinspektionen.
2. Barn- och elevombudets beslut av 2016-01-25 i ärende gällande elevs skolsituation
Vid Henåns skola. Dnr LVS/2015:2.
Skolinspektionen konstaterade i beslut den 8 januari 2016 att huvudmannen inte följt
Bestämmelserna när det gäller skyldigheten att motverka kränkande behandling.
Barn- och elevombudet delar Skolinspektionens bedömning och har utrett förutsättningarna för skadestånd i ärendet. Barn- och elevombudet finner dock, vid sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet, att tillräckliga förutsättningar för ett
skadeståndsanspråk mot huvudmannen saknas. Barn- och elevombudet vidtar ingen
åtgärd och avslutar ärendet.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

