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§ 17
Visning av Henåns nya skola
Rektor Marie Lundberg inleder dagens sammanträde med utskottet för lärande,
genom att ge en guidad visning i de hittills färdigställda verksamhetslokalerna i
Henåns nya skola.
Henåns nya skola har en mycket fin, öppen, ljus och pedagogisk miljö. Skolan är
en modern skola utifrån bland annat ett pedagogiskt, lokalplaneringsmässigt,
tillgängligt och tekniskt arbetssätt.
__________
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§ 18
Skolskjuts enligt nya skollagen
Bakgrund
Den 1 juli 2011 träder den nya skollagen i kraft, vilket förändrar kommunens möjlighet att erbjuda skolskjuts för elever som väljer annan skola än den som kommunen
placerar dem i: ”…I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dess fall. Elevens hemkommun ska ombesörja att skolskjuts anordnas.” (Den nya skollagen 10 kap 2§)
2010-09-15 fattade Barn- och utbildningsnämnden med anledning av den nya
skollagen, beslut om att omgående se över möjligheterna att bevilja skolskjuts i mån
av plats i befintliga skolbussar för elever i fristående grundskola med start från 201101-10. Det finns för närvarande tre fristående grundskolor i Orust kommun:
• Stensbo skola ideell förening i Stensbo, Hälleviksstrand, med elever i förskoleklass
till år 5
• Orust Montessoriskola i Henån med elever i förskoleklass till år 6
• Orust Waldorfskola i Slussen med elever i förskoleklass till år 9.
Översynen visade att skrivningen i Skollagen var svår att tolka, eftersom genomförandet i form av tillämpningsregler för skolskjutslagstiftningen i relation till trafikplaneringen för skolbusstrafiken var komplexa. Trafikplaneringen innevarande läsår
behövde sättas i relation till trafikplaneringen läsåret 2011-12 vars förutsättningar
förändras i och med ändrade start- och sluttider på Henåns skola. Frågan sköts
därför upp till beslut mars 2011.
Syfte
Syftet med utredningen är att ta fram beslutsunderlag för hur kommunen ska tolka
den nya skollagens skrivning om skolskjuts.
Bedömning
Den nya skollagen innebär möjlighet för kommunen att erbjuda skolskjuts till elever
som väljer annan skola än den kommunen hänvisar till. Detta omfattar både elever
som väljer en fristående grundskola och elever som väljer annan kommunal grundskola.
Enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting) innebär skrivningen att kommunen
kan erbjuda skolskjuts, däremot inte att kommunen har en skyldighet att erbjuda
skolskjuts om det innebär ökade kostnader för kommunen. Kommunen prövar rätt
till skolskjuts i varje enskilt fall. Det saknas en tydlig vägledning om hur lagen ska
tolkas. Prejudicerande rättsfall kommer med tiden att tillhandahålla
tolkningsmöjligheter.
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Om skolbusstrafiken inte ska utökas och kommunen inte heller bekostar busskort
för alla elever, innebär tolkningen av skollagen att kommunen erbjuder skolskjuts i
mån av plats på befintliga skolbussar.
Tillämpningsregler för den nya skollagen behöver fungera läsåret 2011-12, under
vilket innevarande skolbussavtal löper. Därefter finns beslut om att elever ska resa
med skollinjer som ingår i linjetrafiken. Eftersom busstrafiken är öppen för alla
resenärer blir frågan om tillämpningsregler mindre aktuell, utan fokus blir hur
trafikplaneringen ska genomföras. Eftersom kommunen behöver sätta in en extrabuss i linjetrafik om buss kontinuerligt är överfull medför det risk för ökade kostnader.
Nya start- och sluttider på Henåns skola
Ett förvaltningsbeslut om att Henåns skola ska ha starttid klockan 08:30 har nyligen
tagits, vilket innebär att om de fristående skolorna Orust Montessori och Waldorf
ska kunna nyttja skolbussarna, behöver även de skolorna justera sina start- och
sluttider. Information och dialog om detta behöver genomföras med friskolorna.
Tillämpningsregler för skollagen i Orust kommun
Frågan om tillämpningsregler är komplex:
1. Ska kommunens skolskjutsbestämmelser tillämpas fullt ut för elever som valt
annan skola än den kommunen hänvisar till?
2. Ska kommunens skolskjutsbestämmelser tillämpas i förhållande till den skola
eleven hänvisas till eller den skola eleven valt?
3. Hur värderas enskilda elevers skjutsbehov? Vilka elever ska få förtur om antalet
platser är färre än antalet elever som önskar skjuts?
4. Hur upprätthåller kommunen en tillämpning som inte strider mot kommunallagens krav på likabehandling av kommunens invånare?
Trafikplanering 2011-12
Hur påverkas trafikplaneringen under kommande läsår av de start- och sluttider
som fastställts för Henåns skola i relation till den nya skollagen?
Risk för ökade kostnader.
Hur finansierar kommunen eventuella ökade kostnader för skolskjutstrafiken? Kommunerna får inte någon ersättning för att täcka eventuella ökade kostnader för skolskjuts. Frågan är tätt knuten till vilken upphandling kommunen väljer att göra inför
läsåret 2012-13.
Fortsatt utredning
Det finns inte några hinder för att erbjuda skolskjuts i mån av plats på befintliga
skolbussar, men hur det ska genomföras avseendet tillämpningsregler och trafikplanering behöver ses över ytterligare. Ur ett ekonomiskt, strategiskt och kommunikationsperspektiv finns det fördelar att invänta tydligare vägledning om hur skollagen ska tolkas. Kommunen minskar därmed risken för otydliga beslut som behöver revideras och som skapar osäkerhet hos kommuninvånarna.
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Förslag till beslut
Utskottet för Lärande beslutar
att skolskjuts i mån av plats erbjuds från och med läsåret 2011-12 samt
att utskottet för lärande tar ställning till tillämpningsregler och trafikplanering i maj
2011.
__________
Anna-Malin Lundhamn ger en kort och fördjupande information samt redogör för
svårigheterna angående beslutsfattande av de tillämpningsregler som måste tas, om
Orust kommun från och med läsåret 2011/12 väljer att erbjuda skolskjuts i mån av
plats för till exempel elever vid fristående skolor eller som valt annan kommunal
skola. Tillämpningsreglerna gäller dock endast tills skolskjuts med linjetrafik påbörjas.
Utskottet för lärande beslutar
att i mån av plats erbjuda skolskjuts från och med läsåret 2011/2012, samt
att utskottet för lärande tar ställning till tillämpningsregler och trafikplanering vid
utskottets möte i maj 2011.
__________

5

Orust kommun

UTSKOTTET FÖR LÄRANDE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6

2011-03-21

Exp:
Kommunstyrelsen
§ 19
Information: Upphandling av skolskjuts
Barn- och utbildningsnämnden beslutade under år 2010 att ge Västtrafik i uppdrag
att trafikplanera skolskjuts för Orust kommun i form av linjetrafik , så kallade skollinjer.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 mars 2011 och
beslutade att återremittera ärendet till utskottet för lärande för beslut om skolornas
ramtider (start- och sluttider).
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson redogör för upprättade konsekvensbeskrivningar om vad en förskjuten start- och sluttid kommer att innebära, till exempel: en
starttid klockan 09.00 för Henåns skola innebär en sluttid klockan 16.10 och en avresa med start cirka klockan 16.25 – detta gör att eleverna på västra Orust är hemma
först klockan 17.20.
En förändrad skolstart, där till exempel Henåns skola börjar klockan 09.00, innebär
en effektivisering av trafikplaneringen eftersom bussar då kan samköras och
samutnyttjas i högre grad.
Följande gäller läsåret 2011/2012, det vill säga inom innevarande avtal:
Skolstart 08.30, Henåns skola: innebär 2 bussar fler och beräknad ökad kostnad
med totalt 1100 tkr.
Skolstart 09.00, Henåns skola: innebär eventuellt 1 buss mer och beräknad ökad
kostnad med totalt 600 tkr samt dessutom en kostnad på grund av behov av ökad personalförstärkning.
Lena Forsströmsson-Strandberg tar upp frågan om möjligheten till flexibel skolstart
mellan klockan 08.00-09.00 samt flexibel sluttid, vilket eventuellt skulle kunna vara
genomförbart med tanke på framtida planer om lärarnas arbetssätt i arbetslag.
En diskussion fördes om konsekvenserna av hur en förskjuten start- och sluttid
kommer att påverka fritidsverksamheten genom ökat behov av morgonomsorg,
kostnader för frukost och mellanmål och ökade personalkostnader.
Veronica Almroth (fp), med instämmande av samtliga övriga, framför att beslutet
innefattar följande punkter som tillägg:
• att ett utrednings- och kostnadsförslag görs gällande båda förslagen (starttid 08.30 respektive 09.00)
• att det genomförs en enkät kring hur förändrade starttider för skolan påverkar familjernas situation vid hämtning och lämning
• att konsekvensanalyser upprättas
• att avstämning sker regelbundet i både utskottet för lärande och kommunstyrelsen
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Utskottet för lärande beslutar
att förskjuta start- och sluttiden för Henåns skola till klockan 08.30 respektive 15.40
att ett utrednings- och kostnadsförslag görs gällande båda förslagen (starttid 08.30
respektive 09.00)
att det genomförs en enkät kring hur förändrade starttider för skolan påverkar
familjernas situation vid hämtning och lämning
att konsekvensanalyser upprättas, samt
att avstämning sker regelbundet i både utskottet för lärande och kommunstyrelsen.
__________
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Exp.
Kommunstyrelsen
KS/2011:347
§ 20
Fastställande av datortätheten i skolan

Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden fastställde år 2009 en Informations- och Kommunikationsteknisk plan/IKT-plan. Den pedagogiska IKT -planen lyfter bland annat
fram målen:
Lärmiljöer
Orust skolor använder de olika redskapen inom informations- och kommunikationsteknik (IKT) som erbjuds. Datorn används bland annat som penna, anteckningsbok,
läromedel, genväg till biblioteket och som verktyg för presentationer. Datorn är ett
viktigt hjälpmedel i lärande.
Kommunikation
Modern IKT hjälper oss att utveckla och förenkla samspel och delaktighet inom
skolans verksamhetsområde.
Likvärdig skola
Modern IKT stödjer skolans möjligheter att individanpassa undervisningen. Inkludering av barn/elever i skolan underlättas då framförallt kommunikationen blir enklare.
Aktuell forskning visar på att lärandet för barn/elever i behov av särskilt stöd underlättas när IKT används som hjälpmedel.
I budget, mål och inriktning för 2011 med plan för 2012 och 2012 fastställs målet
att: Den digitala kompetensen ska öka bland våra barn och elever. Därför ska bland
annat datortätheten ökas, ”en till en” i år 7-9 ska successivt införas med start hösten
2011.
Syfte
En upphandling av bärbara datorer till eleverna pågår enligt önskad utveckling enligt
IKT-plan för Orust kommun.
Verksamhetens förslag till utbyggnad av datortäthet:
• en dator per pedagogisk personal
• en dator per elev år 7-9, inklusive Särskolan
• en dator per 4 elever år 1-6, inklusive Särskolan
• en dator per elev i Individuella programmet
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Tidsplan
0mråde Nordväst: Ellös och Henån, inklusive Särskolan och Individuella
programmet på gymnasiet:
• utdelat till pedagogisk personal, maj 2011
• utdelat till elever, november 2011
• cirka 480 datorer beräknas vara utlämnade i januari 2012
Område Sydost: Ängås och Varekil
• utdelat till pedagogisk personal, maj 2012
• utdelat till elever, november 2012
• 370 datorer beräknas vara utlämnade i november 2012
Datorerna planeras för att hyras under en treårsperiod med möjlighet för eleverna
att köpa sin dator efter årskurs 9. Nya datorer för eleverna i år 7-9 kommer successivt att hyras för att upprätthålla beslutad datortäthet. Övriga datorer för F-6,
Särskolan och Individuella programmet kommer att ersättas utifrån kvalité och
beräknad ”livslängd” på datorerna.
Det finns planer på att knyta ett forskningsstöd för att följa kunskapsprogressionen
kring de grundläggande kognitiva förmågorna i och med införandet av teknologi på
bredd.
Kalkylerad kostnad
Hyreskostnad per dator beräknas till 3.500-4.000 kronor/år (upphandlingen styr slutgiltigt pris/dator). Priset inkluderar service och viss utbildning.
Verksamhet
Pedagoger F-10
NV
Grundsärskolan

Antal
datorer
65
10

År 9

105

År 8

83

År 7

97

Individuella
programmet

30

SUMMA

390

Tidsplan
Maj 2011
November
2011
November
2011
November
2011
November
2011
November
2011

Kalkylerad
summa år 2011
173.000

Kalkylerad
summa helår
260.000 *

6.666

40.000

70.000

420.000

55.333

332.000

64.666

388.000

20.000

120.000

389.665 kr

1 560.000 kr

* Antal datorer per pedagog är avhängigt vilken typ av dator som upphandlas.
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Om vi följer hela konceptet i nordväst tillkommer ytterligare kostnader:
Verksamhet
År 1-6
Henån/Ellös

Antal
datorer
90

Tidsplan

Kalkylerad
summa år 2011

Januari 2012

Kalkylerad
summa helår
360.000

Inför läsåret 2012 och 2013 planeras för införande av samma koncept i område
sydost då Ängås F-9 skola är klar. Start med implementeringsarbete för lärarna i maj
2012 och för eleverna i november 2012/2013.
Bedömning
Hyreskostnad per år beräknas till cirka 3.500 tkr, fullt utbyggt enligt föreslagen plan.
Förslag till beslut
Utskottet för Lärande föreslår att Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa en datortäthet i skolan enligt följande, med start år 2011:
• en dator per pedagogisk personal
• en dator per elev år 7-9, Henåns skola inklusive Särskolan
• en dator per elev i Individuella programmet
att fastställa en datortäthet i skolan enligt följande, med start 2012-2013:
• en dator per elev år 7-9, Ängås skola
• en dator per 4 elever år 1-6, inklusive Särskolan
__________
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson redogör för förslaget som medför att medel
kommer behövas tillföras verksamheten för lärande till budget 2012. I förslaget, som
bygger på att hyra datorer, ingår all support/tekniskt stöd, reparationer m.m i avtalet.
Lars-Åke Gustavsson (m) påtalar vikten av att ärendet, förutom att beslut tas av
utskottet för lärande, även hänskjuts till beredningen för ekonomifrågor på grund av
de framtida budgetkostnaderna.
Utskottet för lärande beslutar
att föreslå att kommunstyrelsen beslutar att fastställa en datortäthet i skolan enligt
upprättat förslag, det vill säga
att fastställa en datortäthet i skolan enligt följande, med start år 2011:
• en dator per pedagogisk personal
• en dator per elev år 7-9, Henåns skola inklusive Särskolan
• en dator per elev i Individuella programmet
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att fastställa en datortäthet i skolan enligt följande, med start 2012-2013:
• en dator per elev år 7-9, Ängås skola
• en dator per 4 elever år 1-6, inklusive Särskolan
att, enligt Lars-Åke Gustavssons förslag, hänskjuta ärendet till beredningen för
ekonomifrågor och ge beredningen i uppdrag att göra en belysning av den årliga
kostnaden i samband framtida budgetarbete och detaljplanering.
__________
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§ 21
Information: Uppföljning av verksamhetsbesöket vid Stensbo Friskola
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson redogör för tanken att göra återkoppling och uppföljning av utvärderingsbesöken, genom att inbjuda berörd rektor
till utskottets nästkommande möte efter genomfört utvärderingsbesök.
Utskottet för lärande beslutar
att, enligt förslag, göra återkoppling och uppföljning av utvärderingsbesöken,
genom att inbjuda berörd rektor till utskottets nästkommande möte efter genomfört utvärderingsbesök.
__________
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§ 22
Temadagen 19 april 2011
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ställer frågan om den planerade temadagen
den 19 april, kan omfatta en heldag istället för som tidigare beslutat: en halvdag.
Utskottet för lärande beslutar
att förlägga temadagen som en heldag.
__________
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§ 23
Information: Interkommunal ersättning år 2011
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om det försenade beslutet
gällande fastställande av interkommunal ersättning för år 2011, vilket beror på att
den interkommunala ersättningen beräknas utifrån beslut om kommunens budget.
Information om beloppen för interkommunal ersättning ges vid utskottets nästkommande möte i april.
__________
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§ 24
Uppdrag gällande behov av barnomsorgsplatser
Vid utskottets möte den 28 februari 2011 informerade Anita Jakobsson, skolchef
för förskola, om:
• kommunens planerade nybyggnation vid respektive boendeområde
• aktuell barnomsorgskö för respektive boendeområde
• att Orust kommun i dagsläget inte kan erbjuda barnomsorg utifrån det
aktuella barnomsorgsbehovet och därmed inte uppfylla lagen
• att dagens förskoleorganisation är mycket slimmad och därmed möjligheter till flexibilitet saknas.
Verksamhetschefen redogör i korthet om behovet av barnomsorg, såväl ur ett
kortsiktigt som långsiktigt perspektiv. Behovet av barnomsorgsplatser inför
hösten 2011 bör lösas under de närmaste månaderna.
Utskottet för lärande beslutar
att ge verksamheten för lärande i uppdrag att göra en översyn av behovet av
barnomsorgsplatser och utarbeta ett förslag till lösning, samt
att ärendet även hänskjuts för att lyftas i såväl beredningarna som i
kommunfullmäktige.
__________

