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KALLELSE/underrättelse till
sammanträde

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

Kommunhuset, s-rum Bårholmen 2019-01-14 kl 13:00-

Närvarande

Ledamöter
Veronica Almroth (L)
Martin Reteike (Mp)
Robert Larsson (M)
Daniel Peterson (C)
Alexander Hutter (S)

Övriga

Henrik Lindh, sektorschef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
Lars Jansson, utvecklingschef
Sandra Åström, ekonom

Ersättare
Mikael Relfsson (FO)
Maria Sörkvist (C)
Elsie-Marie Östling (S)

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Sektor Lärande, 2019-01-16, klockan 12:00

Ärende

Dnr

1.

Interkommunal ersättning år 2019 samt
bidrag till enskild verksamhet utanför Orust
kommun

KS/2018:1476

2.

Budget 2019 - Uppdragsdokument för 20192021 och detaljbudget för 2019, inklusive
lokalförsörjningsplan avseende Sektor
Lärande

KS/2018:148

3.

Kockutbildning inom vuxenutbildningen

KS/2018:1425

4.

Redovisning av Lärandes Internkontroll 2018 KS/2017:1884

Föredragande

2019-01-07
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Ärende

Dnr

5.

Beslut om framtida former för
verksamhetsbesök

KS/2018:1286

6.

Skolinspektionens beslut efter genomförd
tematisk kvalitetsgranskning

KS/2018:958

7.

Öppna jämförelser 2018 - Grundskolan

KS/2019:32

8.

Sektorns information 2019 (Lärande)

KS/2019:34

9.

Politikens information 2019 (Lärande)

KS/2019:35

10.

Information: Rapportering av anmälan till
huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen
(2018)

LVS/2018:13

11.

Information: Anmälan/Svar från
Skolinspektionen och övriga myndigheter

ORUST KOMMUN
Veronica Almroth
Ordförande

Marika Carlberg
Sekreterare

Föredragande

2019-01-07
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Interkommunal ersättning år 2019 samt bidrag till enskild verksamhet utanför
Orust kommun
Dnr KS/2018:1476
Sektorschef och ekonom ger information om de fastställda beloppen gällande interkommunal ersättning i grundskolan, bidrag till enskild verksamhet utanför Orust
kommun avseende år 2019. Information ges även kring fastställda bídragramar för
enskild verksamhet inom Orust kommun, för vilka budgeten grundar sig på budgeten
för kommunens verksamheter. Sektorschefen har fastställande av interkommunal
ersättning m m, på delegation.
__________

2019-01-07
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Budget 2019 - Uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget för 2019,
inklusive lokalförsörjningsplan avseende Sektor Lärande
Dnr KS/2018:148
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna Uppdragsdokument för 2019-2021 och detaljbudget för 2019 inklusive lokalförsörjningsplan för 2019-2023 avseende Sektor Lärande.
__________
Sammanfattning av ärendet
Sektorschef och ekonom ger information om upprättat uppdragsdokument för 20192021 och detaljbudget för 2019 avseende Sektor Lärande. Information ges även kring
lokalförsörjningsplan avseende Sektor Lärande för åren 2019-2023, vilken ingår i
budgetdokumentet.
__________

2019-01-07
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Kockutbildning inom vuxenutbildningen
Dnr KS/2018:1425
Förslag till beslut
Utskottet för Lärande beslutar att:
Tacka för informationen och lägga ärendet till handlingarna.
__________
Ärendebeskrivning/sammanfattning
Vid utskottets sammanträde, 2018-11-12, informerade rektor för vuxenutbildningen om
möjligheterna att utöka vuxenutbildningen med en 1-årig kockutbildning. Syftet var att
möta efterfrågan utifrån arbetsmarknadens behov och målgruppen var främst nyanlända.
Utskottet för lärande beslutade att ärendet skulle återupptas för beslut i december
månad.
Utredning
Sedan utskottets möte i november har Sektor Lärande arbetat vidare med att utreda
förutsättningarna för att starta kockutbildningen. Det finns tillgång till utbildad personal
som skulle kunna anställas. Den stora frågan som visat sig vara komplex, är tillgången
på storkök. Behovet är två heldagar/vecka vilket gör att det inte går att använda de
storkök som idag används inom kommunens egen verksamhet. En annan möjlighet som
utretts är att använda mottagningsköket inom Ellös skola 7-9, som idag inte används.
Problemet är att det skulle behövas omfattande investeringar för att iordningställa köket
till ett tillagningskök. Det skulle möjligtvis gå att hyra in sig i ett privat kök som
används begränsat under lågsäsong. Även detta bedöms som mindre lämpligt utifrån
behov under hela läsåret men även ur kostnadsperspektiv.
Kostnader för utbildningen skulle omfatta anställning av lärare, lokaler och relativt
omfattande matinköp. Beräkningen är en årlig matkostnad på cirka 200 tkr. Vanligt är
att kockutbildningar på andra orter bedriver utbildningen och kombinerar med lunchverksamhet för att samtidigt få en intäkt för verksamheten. Det skulle i så fall ske i
konkurrens med andra lokala näringsidkare.
Bedömning
Efter utredning bedöms inrättande av kockutbildning medföra en alltför stor kostnad i
relation till antalet elever som antas kunna vara intresserade. Sektor Lärande avbryter
därför vidare planering för att starta utbildningen och intresserade elever kan istället
hänvisas till andra kommuner inom samverkansområdet som bedriver motsvarande
utbildning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04
__________

2019-01-07
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Redovisning av Lärandes Internkontroll 2018
Dnr KS/2017:1884
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Godkänna redovisad återrapportering av utförd granskning av kontrollen avseende
”Enheterna har lämnat komplett kvalitetsrapport”, enligt 2018 års Internkontrollplan.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna
förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma
nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att
det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern
kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade behov. Kommunstyrelsen
beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Nämnderna ansvarar för den interna
kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar
behövs ta initiativ till sådana.
Varje nämnd har en skyldighet att:
• Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.
• Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse
till årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna
kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till
kommunens revisorer.
Sektor lärandets internkontrollplan för 2018 innehöll 4 stycken kontrollpunkter. Följande
tre kontrollpunkter behandlades av Utskottet för lärande och Kommunstyrelsen under
november månad 2018:
• Uppvisande av utdrag ur belastningsregister vid anställning/vikarier
• Att antagna riktlinjer och/eller rutiner är implementerade i verksamheten.
• Barnomsorg inom 4 månader i lagstadgad verksamhet.
Kontrollen avseende ”Enheterna har lämnat komplett kvalitetsrapport”, var vid tillfället
inte genomförd med anledning av att kontroll skulle genomföras i december månad
enligt plan.
Utvecklingschef ger information i ärendet.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Sektor Lärande
__________

2019-01-07
Utskottet för lärande

Beslut om framtida former för verksamhetsbesök
Dnr KS/2018:1286
Utskottets för lärande ordförande tar upp frågan kring framtida former avseende
verksamhetsbesök.
__________
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Skolinspektionens beslut efter genomförd tematisk kvalitetsgranskning
Dnr KS/2018:958
Under 2018 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av grundskolans
arbete för att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Kvalitetsgranskningen genomfördes med stöd i 26 kap. 10 ½ Skollagen (2010:800)
och gjordes på dels huvudmannanivå samt vid en utvald skolenhet i kommunen
(Henåns 4-6 skola). Syftet var att granska kvaliteten i rektorns och huvudmannens
arbete med att, utifrån identifierade behov, skapa förutsättningar för att utbildningen
ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Sektorschef ger information om Skolinspektionens beslut efter genomförd kvalitetsgranskning.
__________

2019-01-07
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Öppna jämförelser 2018 - Grundskolan
Dnr KS/2019:32
I Sveriges Kommuner och Landstings ”Öppna jämförelser” 2018 beskrivs nyckeltal
om grundskolans studieresultat och resurser på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten
baseras huvudsakligen på 2017/2018. Rapporten presenterar resultat för ett urval av
nyckeltal. Syftet är att ge en översiktlig bild av resultaten i grundskolan, både
nationellt och för respektive kommun, samt stimulera till lokal analys och
skolutveckling.
Sektorschef ger information i ärendet.
__________

2019-01-07
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Sektorns information 2019 (Lärande)
Dnr KS/2019:34
Sektorschef ger information om aktuella ärenden.
__________

10

2019-01-07
Utskottet för lärande

Politikens information 2019 (Lärande)
Dnr KS/2019:35
Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden.
__________
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Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2018)
Dnr LVS/2018:13
Sammanfattning av ärendet
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Sektor
Lärande. Informationen ska inte göras på individuell nivå utan i form av mängdredovisning och utifrån en professionell bedömning av anmälningarna som lämnas
in.
Sektorschef ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar
gällande diskriminering/kränkande behandling: 6 rapporter avser Henåns skola och
4 rapporter avser Ängås skola.
__________

2019-01-07
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Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Sektorschef ger information om inkommet beslut från Förvaltningsrätten.
1.

Förvaltningsrättens dom/beslut av 2018-12-17 i ärende om överklagat beslut i skolskjutsärende. Dnr KS/2018:854.
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola
än den kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts.
Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten.
Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver det överklagade beslutet.
Orust kommun har, med anledning av Förvaltningsrättens dom, gjort en ny
individuell handläggning och prövning i ärendet samt tagit nytt beslut om att inte
bevilja skolskjuts. Beslutet innehåller ett förtydligande av de politiskt fattade
reglerna för skolskjuts samt den ekonomiska och organisatoriska svårighet det
skulle innebära för kommunen att anordna särskild skolskjuts för berörd elev.

__________

