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KS/2014:170

§ 64
Information: Resultat och uppföljning av nationella prov och betyg under
läsåret 2013/2014, samt genomförda enkäter
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om betygsresultat, meritvärde och
resultat av nationella prov för vårterminen 2014 samt resultatet av genomförda
enkäter i förskolan. Utifrån resultaten analyseras till exempel vad det kan bero på och
varför det är skillnader mellan skolorna, skillnader bland klasserna på samma skola
och bland klasserna i samma årskurs. Analyserna görs i dialog med rektorerna och
görs även i jämförelse mellan olika årskurser. Användningen av betygsskalan och
betygsspridning påverkar resultatet av meritvärdet.
Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 i Orust kommun är 212.
En redovisning ges av andel elever som minst uppnått målen för Godkänd i ämnesproven i svenska, matematik och engelska. När det gäller matematik har andelen
elever som uppnått minst Godkänd sjunkit i jämförelse med år 2013, i svenska har
andelen elever som uppnått minst Godkänd ökat och i ämnet engelska är det en
marginell skillnad från föregående år.
Lars Jansson redovisar även nationella prov i förhållande till betygen i årskurs 9 för
respektive ämne, det vill säga hur slutbetyget överensstämmer i jämförelse med det
nationella provet. I ämnena svenska och engelska är slutbetygen och resultaten för
nationella prov lika i jämförelse, i ämnet matematik är det däremot en högre andel
elever som får högre slutbetyg än de som får godkänt i nationella prov.
Andel elever som är behöriga till yrkesprogram har sjunkit en aning i jämförelse med
tidigare år:
• 2014 = 82,5 %
• 2013 = 91,3 %
• 2012 = 88,1 %
• 2011 = 92,1 %
Det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 6 i Orust kommun är 215, med ett spann
mellan högsta meritvärdet 237 och lägsta meritvärdet 183. Redovisning ges av
resultaten för nationella prov samt betygen i ämnena svenska, matematik och
engelska.
För årskurs 3 redovisas resultaten för nationella prov i ämnena svenska och matematik.
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En enkät har genomförts bland elever i årskurserna 5 och 8 avseende elevernas syn
på undervisningen, där några av frågorna belyser tryggheten i skolan, lusten att lära,
uppföljning/återkoppling och information.
Under våren 2014 genomfördes en brukarenkät i förskolan. Svarsfrekvensen är låg
och vid en av kommunens förskolor har inga svar inkommit. Av de svar som
inkommit är 98-100 % av föräldrarna:
• trygga med förskolans verksamhet
• nöjda med bemötandet hos personalen för såväl barn som föräldrar
• nöjda med hur förskolan hanterar synpunkter
• nöjda med barnens utveckling och lärande
• nöjda med hur förskolan arbetar så att barnen får förståelse för att andra
människor är olika och har olika uppfattningar
• nöjda med hur och vilken information de får från förskolan
• nöjda med möjligheten till påverkan av förskolans verksamhet
Redovisning ges även av ett urval av föräldrarnas inlämnade övriga kommentarer.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2014:336

§ 65
Budget 2014: Information och återrapport kring konsekvenser av budgetanpassningar
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh meddelar att information och återrapport av
konsekvenser kring genomförda budgetanpassningar först kan ges vid nästkommande sammanträde.
Utskottet för lärande beslutar
att ärendet utgår för att återupptas vid utskottet för lärandes sammanträde i
september månad.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2014:469
§ 66
Godkännande av utökat uppdrag för Vårdsamverkan Fyrbodal - Samverkan
Barn och Unga
Politiska samrådsorganet för Vårdsamverkan har givit Fyrbodals kommunalförbund i
uppdrag av att hitta former för att utveckla delregional samverkan mellan regioner
och kommuner i Fyrbodal när det gäller barn och unga.
I januari 2013 hölls ett rådslag med berörda samverkansparter där slutsatsen var att:
• Det finns behov och intresse för delregional samverkan när det gäller barn och
unga
• Samverkan ska fokusera på främjande och förebyggande
• Samverkan måste vara tydligt kopplat till befintliga strukturer inom
vårdsamverkan
• Samverkan ska ha stöd av en processledare.
Processledaren har med utgångspunkt från ovan fyra punkter tagit fram ett organisationsförslag för hur en delregional samverkan skulle kunna se ut. Förslaget innebär
kort att Vårdsamverkan Fyrbodals nuvarande uppdrag utökas att omfatta frågor om
barn och unga, en processledare ska finnas som stöd och motor i arbetet och att
Hälsokällan, som nu ligger under kommunalförbundet, flyttas till Vårdsamverkan
Fyrbodal.
Tanken är att inkludera barn och unga frågor i den befintliga vårdsamverkansstrukturen. Detta för att undvika ett utökat antal sammanträden. Förutsättningen
är att barn och unga frågor ges separat utrymme i befintliga möten där mötet också
består av till viss del särskild representation.
Förvaltningsområdescheferna för Omsorg respektive Lärande i Orust kommun har
varit delaktiga i arbetet genom ordinarie samverkan och samtycker på det av
Fyrbodals kommunalförbund framtagna förslaget.
Politiska Samrådet för Vårdsamverkan Fyrbodal antog förslaget 6 mars 2014 och
rekommenderar kommunerna inklusive Lilla Edet samt Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Fyrbodal att göra det samma.
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Förslag till beslut
Utskottet för omsorgs och Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna nuvarande Vårdsamverkan Fyrbodals uppdrag att också omfatta
samverkan Barn och Unga.
_________
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna nuvarande Vårdsamverkan Fyrbodals uppdrag att också omfatta
samverkan Barn och Unga.
_________
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KS/2014:1046

§ 67
Köp av verksamhetslokal: Övertagande av Orust Båtbyggarutbildning
Inom Orust gymnasieskola bedrivs sedan lång tid Hantverksprogrammet med
inriktning båtbygg. 2000-09-11 upprättades ett avtal där Orust kommun köper
utbildningsplatser av Orust båtbyggarutbildning AB. Avtalet innebär att företaget
tillhandahåller lärare, lokaler och material för ett fast pris per elev. Under senare år
har elevantalet minskat och den klausul som reglerar minsta ersättningsnivå har
inträtt.
Orust gymnasieskola har utvecklats under senare år och önskemål finns om att
utnyttja båtbyggarutbildningen till både IM (introduktionsprogram för elever som
inte är behöriga till nationellt program) och vuxenutbildningen. Med dagens avtal
finns inte flexibiliteten att nyttja detta.
Under läsåret 2013/2014 har det ordinarie avtal frångåtts till viss del. De båda lärarna
har visstidsanställts av Orust kommun och för lokalerna betalas en fast hyra. Detta
har möjliggjort en betydligt mer flexibel användning av lokaler och personal inom
gymnasium och komvux. Från och med sommaren 2014 är lärarna tillsvidareanställda av Orust kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27:
-att under 2014 se över möjligheten för Orust kommun att ta över Orust Båtbyggarutbildning.
Förvaltningen föreslår köp av den fastighet som Orust Båtbyggarutbildning idag
äger. Det innebär att uppdraget från Kommunfullmäktige slutförs.
Genom att hela utbildningen bedrivs i kommunens regi ges ökade möjligheter att
använda och utveckla verksamheten för hela gymnasieskolan och komvux.
Lokalen är en industrilokal på cirka 1000 kvm och ligger på mark som arrenderas
från Orust kommun. Sommaren 2013 gjordes en värdering av lokalen av Fastighetsbyrån Gert Jacobsson AB. Lokalerna ligger väl till i anslutning till Henåns busstation
vilket gör att lokalen långsiktigt kan vara intressant för kommunen att äga.
Förvaltningsområde för Samhällsutveckling har varit delaktiga i processen kring ett
övertagande och har inget att erinra mot ett övertagande.
Ekonomienheten konstaterar att årets investeringsram inte kommer att utnyttjas fullt
ut eftersom flera pågående investeringsprojekt är försenade. Förvaltningen föreslår
därför att köp av Orust Båtbyggarutbildnings lokaler genomförs innevarande år
eftersom de kommande årens investeringsram är mer ansträngd.
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Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde för Samhällsutveckling att genomföra köp av
Orust Båtbyggarutbildnings lokaler, Församlingsvägen 3 på Henån 1:306, under
2014, under förutsättning att investeringen godkänns av kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna investeringsprojekt: köp av Orust Båtbyggarutbildnings lokaler– med
maximal investeringsram på 3,5 miljoner kronor inom av kommunfullmäktige
beslutad total investeringsram för 2014 (2013-11-14 § 186), samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen kompenseras Förvaltningsområdet Lärande.
_________
Diskussioner förs kring bland annat huvudmannaansvar, ansvaret för eleverna,
skolformens läroplan, nyttjandet av utbildningsformen inom vuxenutbildningen,
den strategiska placeringen av lokalen och köp av fastigheten.
Utskottet för lärande beslutar
att återremittera ärendet och återuppta det vid utskottet för lärandes sammanträde
i september månad för att få utökad information, samt
att till sammanträdet i september bjuda in utbildningsansvarig samt rektor för
vuxenutbildningen.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2014:1054
§ 68
Samverkansavtal avseende Vård- och omsorgscollege Fyrbodal
Förvaltningsområdescheferna för respektive lärande och omsorg har upprättat en
gemensam tjänsteskrivelse om förslag till samverkansavtal avseende vård- och
omsorgscollege Fyrbodal.
Kommunerna inom Fyrbodals geografiska område följer samma utveckling som
Sverige i övrigt när det gäller arbetskraftsförsörjningen inom vård och omsorg. Det
råder brist på utbildad personal, antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammen
motsvarar inte arbetslivets behov av nya medarbetare, befolkningen åldras och stora
personalavgångar väntas de kommande 5-10 åren.
En metod att möta denna situation är att skapa vård- och omsorgscollege (VOcollege). VO-college innebär att utbildningsanordnare och arbetslivet samverkar för
att utveckla utbildningen inom omvårdnadsområdet. Samverkan ger en bättre
koppling mellan teori och praktik. Satsningen ger också möjlighet till kompetensutveckling för redan anställda. Certifieringen till VO-college är en kvalitetsgaranti,
som gynnar både den studerande och arbetsgivaren. Satsningen innebär också
kompetensutveckling för redan anställda samt yrkesutbildning för vuxna.
Samverkansavtalet bygger på en önskan hos arbetsgivare, fackliga organisationer
samt utbildningssamordnare inom vård och omsorg att gemensamt stärka och
utveckla hela samverkansområdet till en attraktiv vård- och omsorgsregion.
Studerande ska erbjudas utbildning av hög kvalitet som leder till anställningsbarhet.
Arbetsgivare ska kunna rekrytera medarbetare med den kompetens som behövs. De
övergripande målen är att:
• skapa ett relevant och brett utbud av utbildningar som uppfyller Föreningen
Vård- och omsorgscolleges kvalitetskriterier för regionalt VO-college och som
leder till arbete och anställning efter utbildningstiden,
• främja en god samverkan mellan utbildningsanordnare, akademi, arbetsliv och
samhälle. Med arbetsliv avses här både offentlig och privat sektor,
• samordna gemensamma och strategiska frågor.
Avtalsparterna förbinder sig att under avtalstiden samverka i VO-college Fyrbodal
enligt ansökan om certifiering. Varje avtalspart står för de kostnader deras egna
medarbetare genererar för att arbeta inom ramen för VO-college Fyrbodal. Kostnaden för lokala VO-college berörs inte av detta samverkansavtal.
Förbundet åtar sig att under avtalsperioden samordna och administrera den samverkan som omfattas av samverkansavtalet. Åtagandet omfattar processledning och
administrativa uppgifter kopplat till detta, planering och genomförande av nätverksträffar och övriga gemensamma aktiviteter.

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10

2014-08-11

Den totala årliga ersättningen till förbundet under kalenderåret 2014 uppgår till
femhundra tusen kronor (500 000). Orust kommuns del av finansieringen motsvarar cirka 30 000 kronor per år. Kostnaden kommer att finansieras av Förvaltningsområde Omsorg inom tilldelad budgetram.
Förslag till beslut
Utskottet för lärandes och Utskottet för omsorgs förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna ”Samverkansavtal avseende vård- och omsorgscollege Fyrbodal”.
_________
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna ”Samverkansavtal avseende vård- och omsorgscollege Fyrbodal”.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11

2014-08-11

Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2014:1051
§ 69
Avtal om gemensamt kansli för Antagning till gymnasiet i Fyrbodal
Fyrbodals kommunalförbund har länge varit en part i samverkan inom utbildningsområdet mellan kommunerna i området. Under årens lopp har förutsättningarna för
samverkan varierat, inte minst avseende gymnasieutbildning och antagning. Den 5
december 2013, § 95, beslutade direktionen i Fyrbodals kommunalförbund att inrätta
ett gemensamt antagningskansli samt påbörja samverkan med Göteborgs Regionalförbund (GR) gällande tekniskt system för antagning.
Avtalet reglerar det gemensamma antagningskansliet inklusive aspekter kring samverkan om tekniskt system med GR.
Syftet med ett gemensamt kansli för gymnasieantagning i Fyrbodal är att samordna
rutiner och processer, samla kompetensen och att säkerställa likvärdighet för såväl
elever som skolor och huvudmän. Att samla antagningspersonal till ett gemensamt
kansli bidrar också till minskad sårbarhet och säkerställer en hög tillgänglighet. Ett
gemensamt kansli gör att det blir enklare att få en övergripande bild av elevflödena
i regionen.
Genom att anta det nya avtalet ska tidigare avtal daterat 2010-12-27 sägas upp i
samband med att det nya börjar gälla.
Kostnadsmässigt är det nya avtalet likvärdigt med föregående avtal, dock med
undantag för 2015 då kostnaden för dubbla system och implementering av det nya
tillkommer. Avtalet finansieras inom förvaltningsområde Lärandes budgetram.
Förslag till beslut
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna avtal om gemensamt kansli för Antagningen till gymnasiet i Fyrbodal, samt
att i samband med att det nya avtalet börjar gälla säga upp nuvarande avtal,
daterat 2010-12-27.
_________
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Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna avtal om gemensamt kansli för Antagningen till gymnasiet i Fyrbodal, samt
att i samband med att det nya avtalet börjar gälla säga upp nuvarande avtal, daterat
2010-12-27.
_________
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KS/2013:443

§ 70
Information: Avtalsfrågor med Google
Förvaltningsområde Lärandes IKT-ansvarige, Anders Wockatz, ger information om
de molntjänster som kommunens skolor har med Google ”Google Apps for
education”, för vilka kommunen har två domäner: grundskolan och gymnasiet.
En redogörelse ges även för de olika rollerna och ansvarsområdena:
• Kommunstyrelsen är Personuppgiftsansvarig (PuA).
• Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh är systemägare.
• Anders Wockatz är systemansvarig samt Personuppgiftsombud (PuO) inom
förvaltningsområde Lärande. Personuppgiftsombudet är skyldig att informera
personuppgiftsansvarig, dvs nämnd och utskott.
• Andreas Hanfelt vid kommunens IT-enhet är systemadministratör.
• Itsac AB är ansvarig för och sköter underhållet av användaruppgifter, via
schemafiler inom ramen för ett personuppgiftsbiträdesavtal.
Google har ett standardavtal med de flesta av sina kunder. Orust kommun har ett
förtydligat avtal till standardavtalet, vilket innebär en annan form av konton,
behörigheter till dessa samt rutin för avslut av konton osv.
Riktlinjer för hur användandet av Google Apps har upprättats och arbetet med att
upprätta en risk- och sårbarhetsanalys har påbörjats i samarbete med kommunens
säkerhetssamordnare. Det sker en tydlig kommunikation med vårdnadshavarna.
Områden som av bland annat säkerhetsskäl inte använder Google Apps för
education är kommunens elevhälsa, betyg, summativa bedömningar och andra
områden med myndighetskaraktär.
Anders Wockatz informerar även om Datainspektionen och deras tillsynsarbete.
Datainspektionen har sedan 2011 gjort förelägganden gentemot tre kommuner att de
antingen måste upprätta ett nytt avtal gentemot Google eller upphöra med tjänsten.
Inga viten har dock delats ut. Information ges kring hur dessa kommuner arbetat
med frågan för att uppnå förbättringar och säkrare hantering. Göteborg har under
2014 tecknat avtal med Google Apps, vilket de hävdar är vattentätt.
Anders Wockatz har, tillsammans med personuppgiftsansvarige i Umeå, tagit initiativ
till en träff med andra kommuner som arbetar med Google Apps for education.
Syftet är att lära av varandra kring avtalsfrågor för Google Apps for education.
Kommunerna Göteborg, Sollentuna, Helsingborg, Umeå och Tyresö har tackat ja
och kommer att delta, troligen ansluter även Malmö, Värmdö och Falkenberg.
Träffen äger rum i Stockholm den 22 september.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
________
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KS/2013:891

§ 71
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.
Vuxenutbildningen/Gymnasieskolan
Beslut togs i våras att den mekaniska ventilationen skulle bytas ut/förstärkas och att
luftdonen skulle justeras. Åtgärderna bedömdes i juni vara möjliga att utföras under
sommaren så att skolan skulle kunna tas i bruk inför höstterminens start 2014. I och
med att förseningar uppstått, är det oklart om när verksamheten kan återvända till
lokalerna.
Henåns skola (de tillfälliga lokallösningarna)
Redan kort efter att verksamheten vid Henåns skola flyttat in i de tillfälliga lokallösningarna, gavs signaler om trångboddhet. Det bedömdes dock att verksamhet
skulle kunna genomföras under dessa förutsättningar under en kort period. De
tillfälliga lokallösningarna har successivt förlängts och det är framför allt bristen på
arbetsrum som behöver åtgärdas, i form av några lätta byggnader.
Ängås skola
Blästring av skolans plåttak skulle enligt planerna ske under sommaren, bland annat
utifrån att skolan då inte har verksamhet igång. Arbetet påbörjades men fick stoppas
av miljöskäl och är därmed inte färdigt utifrån tidsplanen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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Exp:
Plan, mark- och exploatering
KS/2011:398
§ 72
Detaljplan för fastighet Ström 1:66, Slussen, Orust kommun
Från kommunens sida är förhoppningen att samhället Slussen ska kunna utvecklas
och förtätas i och med att en reservvattenledning byggs ut mellan samhället och
Uddevalla kommun och att en ledning för avlopp byggs mellan samhället och Henån.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-04-28 § 49 att bevilja plantillstånd för ett
mindre antal bostäder på fastigheten Ström 1:66, under förutsättning att ett
planprogram skulle tas fram för hela Slussens samhälle. Av protokollet framgår det
att kommunen anser det viktigt att man tar ett helhetsgrepp gällande Slussens
framtida bebyggelseutveckling innan detaljplaner tas fram.
Planområdet är beläget i Slussen och syftet med planen är att skapa förutsättningar
för en utbyggnad av 9 bostadshus med helårsstandard.
Detaljplanen har tidigare varit utsänd på samråd mellan 20 december 2012 och 25
januari 2013. Under samrådet inkom det 18 yttranden. Detaljplanen har därefter
ändrats och kompletterats i enlighet med vad som angavs i kommentarerna i de
inkomna yttrandena. Planförslaget är nu utställt för granskning enligt plan- och
bygglagen (2010:900) 6 kap 18 §, under perioden 26 juni till 8 augusti 2014.
Diskussion förs kring kommunens remissförfarande utifrån principiell karaktär, till
exempel vilka planer som berör respektive utskott och nämnd och i vilket skede
yttrande ska lämnas.
Utskottet för lärande behandlade 2014-05-12 den fördjupade översiktsplanen
avseende Slussen och gav då sitt yttrande. Detaljplanen för fastighet Ström 1:66 är ett
mindre område inom översiktsplanen och bedöms inte ha någon påverkan för ett
nytt ställningstagande.
Utskottet för lärande beslutar
att detaljplanen för fastighet Ström 1:66 inte bedöms ha någon påverkan för ett nytt
ställningstagande än det som utskottet för lärande gav 2014-05-12 § 40, samt
att ge förvaltningsområdeschefen i uppdrag att föra dialog med kommunledningsgruppen kring kommunens remissförfarande utifrån principiell karaktär.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Plan, mark- och exploatering
KS/2013:1523
§ 73
Detaljplan för fastigheten Henån 1:41, Orust kommun
Utskottet för samhällsutveckling har beslutat att översända detaljplan för fastigheten
Henån 1:41, Orust kommun, för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 7 §.
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätt för nytt församlingshem inom
fastigheten Henån 1:41 genom att ändra planbestämmelse från handelsändamål till
bestämmelse förenligt med verksamheten.
Församlingshemmet inryms idag i lokaler med bristfällig inomhusmiljö vilket innebär
att delar av verksamheten tvingas inhysas i andra, hyrda lokaler. Befintlig byggnad är
mögelskadad och bedöms inte kunna renoveras.
Planprocessen för detaljplanen bedrivs med så kallat enkelt förfarande.
Diskussion förs kring kommunens remissförfarande utifrån principiell karaktär, till
exempel vilka planer som berör respektive utskott och nämnd och i vilket skede
yttrande ska lämnas.
Detaljplanen för fastigheten Henån 1:41 bedöms inte ha någon påverkan för ett
ställningstagande av utskottet för lärande.
Utskottet för lärande beslutar
att detaljplanen för fastigheten Henån 1:41 inte bedöms ha någon påverkan för ett
ställningstagande av utskottet för lärande, samt
att ge förvaltningsområdeschefen i uppdrag att föra dialog med kommunledningsgruppen kring kommunens remissförfarande utifrån principiell karaktär.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 74
Förvaltningsområdeschefen informerar
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om bland annat rekrytering
av förskolechef för Svanesunds förskolor, vikarierande rektorsuppdraget för Henåns
skola år 4-6 samt särskola.
• Rektor Henåns skola och vikarierande rektorsuppdraget
Vår ordinarie rektor för Henåns skola år 4-6 samt särskolan gick bort under juli
månad efter en längre tids sjukdom. Som en tillfällig lösning under kommande
läsår 2014/2015 anställs Patrik Sigvardsson som vikarierande biträdande rektor
för Henåns skola år 4-6 samt särskolan med delegerat ansvar så långt som
Skollagen medger. Jenny Saar, rektor Henåns skola F-3, har totalansvaret under
samma period.
1. Förskolechef vid Svanesunds förskolor
Maritha Schölin-Hagström har sagt upp sin anställning i kommunen med anledning av nytt arbete närmare hemorten.. Rekrytering har genomförts och ny
förskolechef vid Svanesunds förskolor blir Terese Forsberg som börjar sin
anställning den 1 oktober.
2. Resursavdelningar inom förskolan
Information har tidigare getts om nuvarande organisation med en resursavdelning
för barn med behov av särskilt stöd, med placering vid Bagarevägens förskola
samt behovet av en liknande avdelning hos övriga förskolor. Diskussioner har
förts kring en annan organisationsmodell, men beslut har tagits att behålla den
modell vi har i dagsläget. En tillfällig lösning har vidtagits vid Svanesunds förskolor, i form av ekonomisk överföring av resurser från Bagarevägens förskola.
En översyn kommer att genomföras angående resurstilldelning.
3. Blinkljus – Amparo Solutions
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh har haft dialog med Amparo Solutions
avseende ”blinkljusen”. Anordningar är uppsatta och projektet beräknas starta
den 25 augusti.
4. Asylboende i Ellös, Sjögården
Förvaltningsområdeschef för Omsorg, Anders Asklund, har haft dialog med Bert
Karlsson, som vill starta ett asylboende i Ellös (Sjögården) inom kort. Asylboendet beräknas kunna erbjuda cirka 200 platser, varav eventuellt 20 procent
beräknas kunna vara förskolebarn och/eller skolbarn.
Asylboende är ingen politisk fråga, utan något kommunens verksamhetsformer får
försöka anpassa sig till.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 75
Ordföranden informerar
Ordförande Kristina Svensson ger information.
_________
Utskottet för lärande beslutar
att ärendet utgår och eventuellt återupptas vid utskottet för lärandes nästkommande
sammanträde.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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LVS/2014:3

§ 76
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 2014-06-09 till 2014-07-17.
Det har inkommit tre utredningar och rapporter från Henåns skola, en från Varekils
skola och en från Ängås skola.
En händelse genererar ibland upprättande av incidentrapporter för varje enskild elev
som är inblandad i händelsen, vilket gör att antalet rapporter är fler än antalet
händelser/incidenter. I många av incidenterna där samma elever är inblandade. En
del av eleverna har problematik eller diagnoser i någon form. Samtliga ovanstående
incidentrapporter, förutom en, handlar om konflikter mellan elever i någon form.
Förskolorna och skolorna vidtar snabbt åtgärder.
Samarbetet och samverkan mellan Förvaltningsområde Omsorg och Individ- och
familjeomsorgen upplevs generellt sett fungera mycket bra och sker enligt väl
inarbetade rutiner. Arbetet sker till stor del utifrån Västbus-modellen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående information till Kommunstyrelsen för kännedom.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 77
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut
och inkomna begäran om yttrande i anmälningsärenden från Skolinspektionen.
1. Skolinspektionens beslut av 2014-06-11 i ärende gällande Anmälan om rätten till
särskilt stöd i form av studiehandledning på modersmålet för elev vid Ängås
skola. Dnr LVS/2013:24-606. Skolinspektionen bedömer att det inte är visat att
kommunen har brutit mot bestämmelserna när det gäller rätten till särskilt stöd
för eleven och avslutar ärendet.
2. Barn- och elevombudets beslut av 2014-06-26 i ärende gällande Anmälan om
skolsituationen för elev vid Ängås 7-9 skola. Dnr LVS/2013:28-606. Med anledning av den utredning och de åtgärder som kommunen vidtagit, bedömer Barnoch elevombudet att tillräckliga förutsättningar saknas för att begära skadestånd
hos huvudmannen. Barn- och elevombudet vidtar ingen åtgärd och avslutar
ärendet.
3. Skolinspektionens beslut av 2014-05-07 i ärende gällande ansökan om godgodkännande som huvudman för gymnasieskola i Uddevalla kommun.
Dnr KS/2014:296-600. Skolinspektionen avslår, med stöd av 2 kap 5 § Skollagen (2010:800), ansökan om godkännande av Thoren Innovation School AB
som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella estetiska programmet
med inriktningen estetik och media, och naturvetenskapsprogrammet med inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle vid Thoren
Innovation School i Uddevalla kommun.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
_________

