Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för lärande

2011-11-14

Plats och tid

Verksamhetsbesök vid Ellös skola, fm 2011-11-14 kl 08.30-12.00
Kommunhuset, s-rum 4, 2011-11-14 kl 13.00-16.00

Beslutande

Veronica Almroth
Lars-Åke Gustavsson
Lotta Husberg

Övriga deltagande

Susanne Gustafsson, verksamhetschef
Marika Carlberg, sekreterare
Kristina Svensson, ersättare ej tjänstgörande
Agneta Melin, ersättare ej tjänstgörande
Anita Jakobsson, skolchef för förskolefrågor
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskolefrågor, § 87-93
Tore Mattsson, personalföreträdare SACO, § 87-88

Utses att justera

Lars-Åke Gustavsson

Justeringens
plats och tid

Verksamheten för lärande, 2011-11-17, kl 13.00

Sekreterare

……………………………………..
Marika Carlberg

Ordförande

……………………………………..
Veronica Almroth

Justerare

……………………………………..
Lars-Åke Gustavsson

Paragraf 87-98

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2011-11-14

Datum för anslags
uppsättande

2011-11-18

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Marika Carlberg

2011-12-09

1

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2

2011-11-14

§ 87
Återrapportering och ärendehantering
Lars-Åke Gustavsson (m) framför önskemål om att rutinen gällande återrapportering av
utvärderingsbesöken återupptas från och med år 2012.
Lars-Åke Gustavsson (m) tar också upp klargörandet gällande skillnaden angående vilka ärenden
som ska behandlas i utskottet respektive beredning för diskussion, till exempel organisatoriska
frågor. Kristina Svensson (mp), med instämmande av bland annat Veronica Almroth (fp),
redogör för att det inte föreligger uppfattning om att hantering av frågor gällande till exempel
skolorganisation och rektorsorganisation ska ske hos beredningen, utan är en verksamhetsfråga.
Däremot ska frågor ur ett långsiktigt perspektiv, som till exempel byggplaner för förskole- och
skolverksamhet, IT osv, hanteras i beredningen. Vissa ärenden upplevs tangera båda arbetsgrupperna och ibland berör de även annan verksamhet/utskott. Verksamhetschefen Susanne
Gustafsson belyser att någon form av informationsplan bör upprättas för att bättre säkerställa
kommunikation och informationsvägar.
Lotta Husberg (s) framför önskemål om återkoppling gällande frågan och beslutet om det trådlösa nätverket, som framkom under förmiddagens utvärderingsbesök vid Ellös skola: vem ger
uppdraget osv?.
Skolchef för grundskolefrågor, Helena H.Kronberg, framför den eloge som gavs rektor vid Ellös
skola vid dagens utvärderingsbesök.
Utskottet för lärande beslutar
att från och med år 2012 återuppta tidigare modell gällande återrapportering av utvärderingsbesöken
att ge verksamhetschefen i uppdrag att undersöka frågan och beslutet om borttagandet av det
trådlösa nätverket vid Ellös skola.
__________
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§ 88
Budget 2012: Budgetanpassningar för 2012 inom verksamheten för lärande
Verksamheten för lärande har i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som behövs för att anpassa
verksamheterna till föreslagen budgetram för år 2012. Förskolan och skolan styrs av Skollagen
och måste därmed uppfylla både de statliga och de kommunala målen som bland annat innebär
att alla barn och elever ska erbjudas det stöd de behöver för att nå målen. Med en bibehållen
budgetram från 2011 blir konsekvenserna att en anpassning motsvarande 2 % måste genomföras
i verksamheterna, för att uppnå en budget i balans 2012. Det medför en kostnadsminskning med
5.660 tkr.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson gav vid utskottets möte den 10 oktober en förtydligande
information kring uppdraget gällande redovisning av de åtgärder som behöver göras för budgetanpassningar till föreslagen budgetram för år 2012. Förslagen i den upprättade redovisningen av
2011-09-21 är exempel på möjliga åtgärder inför budget 2012.
Utskottet för lärande antecknade informationen om förslag till budgetanpassningar.
__________
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om SKL:s förtydligande om vad kommunen
har för befogenheter, skyldigheter och möjligheter angående till exempel erbjudande och tillhandahållande av barnomsorg.
Eventuella möjligheter till besparing av till exempel läromedel och tjänster diskuteras.
Kristina Svensson (mp) och Lars-Åke Gustavsson (m) framför önskemål om förtydligande av
konsekvenser och möjliga besparingar i budget för år 2012, som redovisats i upprättad tjänsteskrivelse. Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om att kommunstyrelsen beslutar
om budgetram och att arbetet med detaljbudget därefter görs av tjänstemän inom verksamheterna och utskotten. I budgetramen för år 2012, som innebär en minskning med 2 %, är inte de 3
miljoner kronor för 1-1 datorer eller den allergisanerade avdelningen medfinansierade utan en
ramökning krävs.
Utskottet för lärande beslutar
att anteckna och tacka för informationen.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2011:1039

§ 89
Remissvar: Socioekonomisk modell
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerade vid utskottets för lärandes sammanträde
2011-08-29, § 60, om kommande inplanerad socioekonomisk dag.
Genomgång gjordes också gällande inkomna anmälningar. Återrapportering skulle enligt överenskommelse ske vid kommande möte med utskottet för lärande.
__________
En remiss har inkommit gällande ”Förebyggande arbete bland barn och ungdom enligt en socioekonomisk modell”. Förvaltningens tillsatta projektgrupp har upp- rättat en rapport, i vilken en
modell för socioekonomisk beräkning av insatser för barn och ungdom presenteras. Beredningen
för lärande och omsorg har yttrat sig över modellen i skrivelse daterad 2011-05-11.
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-30, § 103, att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för
vidare handläggning. Kommunstyrelsen översände remissen till både utskottet för lärande samt
utskottet för omsorg för förslag till åtgärd. En återrapportering av utskottens ställningstagande
och eventuella planerade åtgärder ske göras senast 2011-11-17.
Ett gemensamt remissvar från utskotten för omsorg och för lärande har upprättats daterat 201110-24. Personal från sociala omsorgsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och
kommunstyrelseförvaltningen fick under 2010 möjligheten att gå en utbildning i Socioekonomi,
vilket innebar att lära sig göra beräkningar på utanförskapets kostnader. Beräkningssättet ger stora
möjligheter att beräkna kostnader för förebyggande insatser och kostnader för uteblivna insatser.
Grund- tanken är att visa på hur sociala investeringar kan vara mycket lönsamma och att ett
rimligt synsätt på förebyggande insatser är att se dem just som investeringar.
För Orust sida diskuterade gruppen fram ett möjligt projekt utifrån mycket tidig prevention.
Projektidén är sprungen ur kunskap och erfarenhetsbaserade antaganden om kommunens
verksamheter och utnyttjandet av dem.
Kommunens första prioritet borde dock inte vara genomförandet av ett projekt avsett som
räkneexempel i en utbildning utan snarare att ha en inriktning mot ett införande av en investeringsfond för förebyggande, socioekonomiska projekt. Utbildningen i Socioekonomi fortgår och
har för närvarande inriktningen i hur man förankrar och inför sociala investeringsfonder.
Det som bedöms vara viktigast nu är att försöka få till stånd en investeringsfond under
Kommunstyrelsen avsedd för projekt med betoning på förebyggande arbete. Fonden ska inte
vara en disponibel post i Kommunstyrelsens budget utan ligga kvar under åren för att skapa en
stabilitet i utvecklingen av preventiva åtgärder som på sikt främjar folkhälsan och kostnadsutvecklingen i kommunen.
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Förslag till beslut
Utskottet för omsorg och Utskottet för lärande beslutar
att som sitt remissvar till Kommunstyrelsen ställa sig bakom verksamheterna skrivelse daterad
2011-10-24.
__________
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information om ärendet och upprättat remissvar.
Utskottet för lärande beslutar
att, enligt förslag, som sitt remissvar till Kommunstyrelsen ställa sig bakom verksamheternas
skrivelse daterad 2011-10-24, d.v.s att föreslå Kommunstyrelsen att inrätta en investeringsfond
under Kommunstyrelsen avsedd för projekt med betoning på förebyggande arbete. Fonden ska
inte vara en disponibel post i Kommunstyrelsens budget utan ligga kvar under åren för att skapa
en stabilitet i utvecklingen av preventiva åtgärder som på sikt främjar folkhälsan och kostnadsutvecklingen i kommunen.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2011:175
§ 90
Remiss: Införande av vårdnadsbidrag
I medborgarförslag inkommet 2011-02-07 förslås kommunfullmäktige (KF) besluta att införa
vårdnadsbidrag i Orust kommun. KF beslutade 2011-02-24 § 2 att skicka förslaget till beredningen för lärande och omsorg.
Föreligger yttrande från beredningen för lärande och omsorg, daterat 2011-05-10. KF beslutade
2011-06-30 § 101 att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
KF har i beslut överlämnat frågan för beredning till beredningen för lärande och omsorg.
Beslutet ska – trots formuleringen inte tolkas som ett beslut om införande. KF har därefter
överlämnat ärendet till KS för beredning och därmed till utskottet för lärande. Utskottet för
lärande får nu bereda frågan och ta ställning till förslaget och upprätta ett förslag till motionssvar,
tillika förslag till beslut till KF. Frågan behandlades senast 2008-05-19, § 64, av barn- och
utbildningsnämnden då beslutet var att avstå från utredning och beredning av ärendet tills vidare.
Verksamheten för Lärande har i uppdrag att utreda förutsättningarna för införandet av ett
vårdnadsbidrag.
Från den 1 juli 2008 har Sveriges kommuner möjlighet att erbjuda kommunalt vårdnadsbidrag.
De kommuner som önskar kan genom vårdnadsbidrag ge ett skattefritt kommunalt bidrag på
maximalt 3 000 kronor per månad och barn för barn mellan 1 och 3 år.
Villkoret för att få fullt vårdnadsbidrag är att barnet inte nyttjar offentligt finansierad förskoleverksamhet (förskola eller familjedaghem). Vårdnadsbidraget kan inte lämnas till en vårdnadshavare som har vissa ersättningar som till exempel arbetslöshetsersättning, introduktionsersättning och föräldrapenning.
Kommunens skyldighet att erbjuda barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen 2a kap 9 § i form
av kostnadsfri förskoleverksamhet 15 timmar per vecka är oförändrat.
Kommunen kan inte erbjuda vårdnadsbidrag i stället för förskoleverksamhet mot föräldrarnas
vilja. Stöd till barn i behov av särskilt stöd inskränker inte rätten till vårdnadsbidrag.
Barn vars föräldrar är föräldralediga från arbetet enligt föräldraledighetslagen har en reducerad
rätt till plats i förskoleverksamhet med minst 3 timmar per dag eller 15 timmar per vecka.
Om vårdnadsbidrag uppbärs och vårdnadshavaren väljer att arbeta eller studera i stället för att
vara föräldraledig har syskon rätt till förskola utifrån vårdnadshavarens behov enligt Skollagen 2a
kap 6 §.
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Åldersspann mellan 1 och 3 år
Kommunen bestämmer inom vilket ålderspann mellan 1 och 3 år vårdnadsbidrag ska kunna
beviljas. Kommunen kan alltså låta bidraget omfatta barn 1-3 år eller endast till exempel 1-2 år.
Beloppet under 3000 kronor
Kommunen kan välja att utbetala vårdnadsbidrag med maximalt 3 000 kronor per
kalendermånad, vilket innebär att kommunen även kan välja att fastställa vårdnads-bidraget till ett
lägre belopp per månad om den vill.
Vårdnadsbidrag på heltid eller avtrappat mot förskoleverksamhet
Kommunen kan välja att endast betala ut helt vårdnadsbidrag. Då får barnet inte nyttja offentligt
finansierad förskoleverksamhet som förskola eller familjedaghem.
Kommunen kan också välja att införa vårdnadsbidrag vars belopp avtrappas med nyttjandet av
offentligt finansierad förskoleverksamhet. Kommunen får själv utforma modell för avtrappning
av vårdnadsbidraget utifrån lokala behov och förutsättningar.
Reducerat belopp vid fler barn
En kommun får också differentiera vårdnadsbidrag när det lämnas för fler än ett barn i samma
hushåll så att beloppet som lämnas är olika för syskonen.
Sammanfattning
Till Verksamheten för Lärande har inte inkommit någon efterfrågan på införande av
vårdnadsbidrag. När det varit brist på platser inom förskolan bl.a. våren 2011 märktes tydligt ett
ökat antal telefonsamtal och mail gällande tillgång på förskoleplats och vilka planer kommunen
hade för att tillgodose platsbehovet.
Vårdnadsersättningen för barn mellan 1-3 år med maximerat bidrag på 3000 kronor per månad
kan troligen inte ersätta en förskoleplats som ger möjlighet till studier eller förvärvarbete.
Vårdnadsbidraget kan inte kombineras med andra bidrag eller ersättningar då villkoret för att få
att få fullt vårdnadsbidrag är att barnet inte nyttjar offentligt finansierad förskoleverksamhet
(förskola eller familjedaghem). Vårdnads-bidraget kan inte lämnas till en vårdnadshavare som har
vissa ersättningar som till exempel arbetslöshetsersättning, introduktionsersättning och
föräldrapenning.
I den nya skollagen tydliggörs förskolans roll som det första steget i barnens lärande.
Den 1 juli 2009 infördes en barnomsorgspeng, ett kommunalt bidrag, som följer med barnen
oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer. Denna möjlighet har ökat föräldrarnas val gällande
vilken typ av verksamhet eller var barnen ska ha sin place-ring, i egen, annan kommun eller
fristående verksamhet.
En satsning på fortsatt utbyggnad av förskolans platser, gruppstorlek och pedagogisk kvalité bör
prioriteras före införandet av ett vårdnadsbidrag
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Förslag till beslut
Utskottet för Lärande föreslår att Kommunstyrelsen beslutar
att Kommunstyrelsen prioriterar en satsning på fortsatt utbyggnad av förskolans platser,
gruppstorlek och pedagogisk kvalité
att motionen härmed anses vara besvarad.
__________
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger förtydligande information om ärendet samt redogör
för att efterfrågan om denna barnomsorgsmodell är låg. Under år 2011 har endast en förfrågan
inkommit.
Utskottet för lärande beslutar
att, enligt förslag, föreslå att Kommunstyrelsen beslutar om att prioritera en satsning på fortsatt
utbyggnad av förskolans platser, gruppstorlek och pedagogisk kvalité, samt
att motionen härmed anses vara besvarad.
__________
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Exp:
Skolverket
KS/2011:1693
§ 91
Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
Enligt förordning 2010:2016 om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna är det möjligt för
kommun, kommuner i samverkan eller kommunalförbund att ansöka om statsbidrag för vuxnas
lärlingsutbildning. Ansökan ska vara Skolverket tillhanda senast 2011-10-30. Bekräftelse på
utskottets beslut kan inlämnas senare, dock snarast
möjligt efter 2011-11-14.
Gymnasiechefen för Vuxenutbildningen, Lars Berntsson, informerar i skrivelse av 2011-10-17
utskottet om bakgrunden till ansökan. Gymnasiechefen har även utarbetat ansökan av 2011-1017. I avvaktan på utskottet för lärandes beslut har kommunalrådet undertecknat ansökan, som
insänts digitalt 2011-10-14 och skriftligt 2011-10-31.
Ansökan för 2012 gäller en lärlingsomgång inom vård- och omsorgssektorn. Enligt statistik från
VGR/SCB kommer det att saknas många inom denna sektor de närmaste åren.
Ärendet förs till utskottet för lärande för godkännande av vidtagen åtgärd samt för beslut om
omedelbar justering.
Förslag till beslut
att godkänna vidtagen åtgärd, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
__________
Utskottet för lärande beslutar
att, enligt förslag, godkänna vidtagen åtgärd, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
__________
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Exp:
Skolverket
KS/2011:1747
§ 92
Ansökan om statsbidrag för yrkesutbildning för vuxna år 2012
Enligt förordning statsbidrag för yrkesutbildning för vuxna är det möjligt för kommun, kommuner i samverkan eller kommunalförbund att ansöka om statsbidrag för yrkesvux. Bidraget
omfattar 50.000 kr per heltidsstudieplats för anordnande av utbildningen. Utbildningsplatsens
gymnasiepoäng vid yrkesvux varierar beroende på yrkesprogram (från 800 gp till 1300 gp). Orust
kommun har ansökt om 12.300 poäng, vilket beroende på programinriktningen motsvarar 15,3
heltidsstudieplatser. Regeringen har budgetpropositionen för 2012 avsatt medel motsvarande
5.000 platser. Ansökan ska vara Skolverket tillhanda senast 2011-11-09.
Gymnasiechefen för Vuxenutbildningen, Lars Berntsson, informerar i skrivelse av 2011-11-02
utskottet om bakgrunden till ansökan. Gymnasiechefen har även utarbetat ansökan av 2011-1102, vilken har insänts digitalt.
Ärendet förs till utskottet för lärande för godkännande av vidtagen åtgärd samt för beslut om
omedelbar justering.
Förslag till beslut
att godkänna vidtagen åtgärd, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
__________
Utskottet för lärande beslutar
att, enligt förslag, godkänna vidtagen åtgärd, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
__________
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KS/2011:1748
§ 93
Kl 14.30: Information "Våld i nära relationer"
Bengt Alvén informerar om arbetet med ”Våld i nära relationer” - ett arbete som startade i
samband med en motion i kommunfullmäktige och ger förtydligande information om att arbetet
handlar om våld i nära relationer och inte enbart mäns våld mot kvinnor, utan även kvinnors mot
män, samkönade relationer m.m. Omfattningen i arbetet är stort och med olika typer av våld,
vilka redogörs.
En arbetsgrupp arbetar med att ta fram insatser för både förebyggande och vårdande insatser.
Bengt Alvén är representant för verksamheten för lärande. Arbetsgruppen leds av Anna
Sandberg, kommunens samordnare i arbetet mot våld i nära relationer.
Arbetet har kommit in i en ny fas, där det fortsatta arbetet kräver mandat och prioritering i alla
kommunens led - från politikernivå till tjänstemannanivå, vilket gör att ärendet lyfts till utskottet
för lärande. Ett politiskt uppdrag är viktigt för den fortsatta processen.
Bengt Alvén informerar även om det färdigställda och strukturerade programmet som kan
användas i utbildning av elever i år 9, vilket består av ett antal grupptillfällen med temat våld.
Utbildningsarbetet inom detta tema kan med fördel ingå i andra skolämnen, till exempel
samhällskunskap.
Utbildningar av skolans personal (lärare och elevhälsopersonal) sker inom ramen för ”Utväg”
Skaraborg. En endagsutbildning kostar 1.500 kr/person och finansieras genom de bidrag som
erhållits från Länsstyrelsen.
Utskottet för lärande beslutar
att anteckna och tacka för informationen.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2011:1750
§ 94
Översyn av bussangöring vid kommunala skolor - Anpassning till nya linjetrafiken
Önskemål om att se över och förbättra trafiksituationen i Ellös (Morlandavägen-GlimsåsvägenEllösvägen-Gullbergsvägen), har tidigare påtalats från både kommuninvånare och politiker. I
samband med att Tvets skola stängdes och eleverna lokaliserades till Ellös skola, har andelen bilar
vid lämning och hämtning till/ från fritidshemmen ökat. För närvarande pågår upphandling av så
kallade ”skollinjer” för att skjutsa elever till och från skolan. Den nya trafiken startar i augusti
2012, ingår i det ordinarie linjetrafiknätet och är öppen för alla resenärer.
Genomföra lämpliga anpassningar av bussangörningarna vid Varekils, Ellös och Tvets skolor
inför start av nytt trafikavtal i augusti 2012, samt omlokalisering av Ellös låg- och mellanstadieskola i augusti 2013. I Ellös tas hänsyn till den totala trafiksituationen.
Den nya skolorganisationen innebär att både Ellös och Tvets elever år F-5 är lokaliserade till
Ellös nuvarande låg- och mellanstadieskola. Ellös skolas elever år 6-9 är från och med augusti
2011 lokaliserade till Henåns skola. Detta har medfört en ökad trafik vid hämtning och lämning
till fritidshemmen och skolan.
Från höstterminen 2012 kommer skolbusstrafiken att ske via linjetrafiken. Denna förändring
påverkar också trafiksituationen i kommunen. Skollinjebussarna öppnas för alla kommuninvånare, vilket kan medföra en ökad trafik som medför en positiv utveckling för de allmänna
kommunikationerna i Orust kommun.
Anpassning av bussangörning vid Ellös skola är knuten till två tidpunkter, dels omlokalisering av
elever inom Ellös skolas område i augusti 2013 och dels till start av nytt trafikavtal i augusti 2012.
Bussangörningen vid Varekils skola och hållplatsen Tvets skola behöver ses över och eventuella
anpassningar ske inför trafikstarten i augusti 2012. Hänsyn bör tas till trafiksäkerhet för resande
elever.
Översyn av Ellös skolas bussangörning bör omfatta:
• Anpassning kan behöva ske i två steg, som tar hänsyn till nytt trafikavtal med
skollinjer från och med augusti 2012 samt eventuell omlokalisering till nuvarande
högstadieskola för skolverksamhet F-6.
• Möjligheter att förbättra den totala trafiksituationen i Ellös med särskild fokus på
fyrvägskorsningen i Ellös.
• Möjliga användningsområden för nuvarande låg- och mellanstadieskola som
stödjer en bättre total trafiksituation.
• Trafiksituationen utifrån ett barn- och elevperspektiv.

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

2011-11-14

Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår att Kommunstyrelsen beslutar
att ge verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att:
• se över och anpassa bussangörning vid Ellös skola inför trafikstart med skollinjer i augusti 2012
• utreda andra möjligheter till placering av bussangörning än i direkt anslutning
till Ellös skola med hänsyn till den totala trafiksituationen i Ellös
• se över bussangörning och vid behov anpassa den vid Varekils och Tvets skolor.
__________
Lars-Åke Gustavsson (m) önskar förtydligande information gällande begreppet ”anpassning till
linjetrafik, det vill säga om det innebär utökat antal bussar eller ökning av bussarnas storlek samt
belyser att trafiksituationen vid Ängås skola och Stensbo Friskola inte är medräknade i förslaget.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger förtydligande information.
Lars-Åke Gustavsson (m) föreslår att förslag till beslut om uppdrag enligt ovanstående punkt 3,
omfattar samtliga skolor och förskolor.
Veronica Almroth (fp) föreslår att även uppdrag ges om en översyn av behovet av parkeringsmöjligheter vid föräldrars hämtning och lämning av barn samt att översynen omfattar samtliga
skolor och förskolor.
Utskottet för lärande beslutar
att föreslå Kommunstyrelsen att besluta att ge verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att
• se över och anpassa bussangörning vid Ellös skola inför trafikstart med skollinjer i augusti
2012
• utreda andra möjligheter till placering av bussangörning än i direkt anslutning till Ellös skola
med hänsyn till den totala trafiksituationen i Ellös
• utreda, se över bussangörning och vid behov anpassa den vid samtliga skolor och förskolor
• se över behovet av parkeringsmöjligheter vid föräldrars hämtning och lämning av barn vid
samtliga skolor och förskolor.
__________
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KS/2011:1753
§ 95
Information: Utvärdering och förändring av organisationen Elevhälsan/Resursenheten
Våren 2011 beslutades att genomföra en utvärdering av Resursenheten och att detta skulle ske
under hösten 2011. År 2007 organiserades elevhälsan i Orust kommun i en central enhet:
Resursenheten i vilken skolsköterskor, psykolog, kuratorer, specialpedagoger samt studie- och
yrkesvägledare och elevassistenter samlades under en gemensam chef. Syftet med omorganisationen var ytterst att säkerställa barnets rättssäkerhet. Omorganisationen genomfördes inom
ramarna för den nämnds- och förvaltningsorganisation som kommunen hade fram till januari
2011.
Information gavs till samverkansgruppen för lärande 2011-10-27, utifrån bilder gällande organisationsmodeller, om upprättat utkast till rapport, om bakgrunden till utförda organisationsförändringar från och med 2005 samt redogör för de olika roller/mandat som chefer/ledningspersonal
har och rutiner för samarbete dem emellan utifrån organisationsmodellerna. Vid samverkansmötet belystes att skolornas storlek upplevs vara betydande i det nära samarbetet mellan skolans
personal/ledning och personalen inom Elevhälsan, att hänsyn och beaktande bör tas till de yrkesgrupper som har en enskild/specifik roll och tillhörighet i arbetet med ny elevhälsoorganisation
samt att texten i den nya skollagen tydliggör elevhälsans personals uppdrag, vilket är att arbeta
hälsoförebyggande och hälsofrämjande. En decentraliserad verksamhet upplevs medföra att
arbetet kommer att ske mer utifrån ”akuta uppdrag och behov”.
__________
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information i ärendet. Ny organisation och omfördelning av berörda tjänster är en verksamhetsfråga. I upprättad skrivelse av 2011-11-09 är förslag
till beslut att decentralisera verksamheten inom nuvarande Elevhälsan/Resursenheten. De viktigaste faktorerna som framkommit i genomförd utvärdering och som ligger till grund för beslutet
om att decentralisera stödfunktionerna och elevhälsan är:
• Rektors uppdrag
(de som har ansvaret för eleverna och skolornas inre verksamhet bör ha det fulla mandatet och
därtill resurser för att kunna leda och styra verksamheten med eleven i fokus).
• Inkludering
(de särskilda undervisningsgrupperna som organiserats i Skutorna på Henåns skola har inte
gynnat en helhetssyn och inkludering av eleverna. Inkludering av barn och elever ska stödjas
genom ökade möjligheter för förskolechefer och rektorer att organisera en verksamhet som
stödjer alla barns behov, i en flexibel organisation).
• Förskolechefs uppdrag
(en samlad specialpedagogisk enhet i förskolan ska kunna stödja en fortsatt utveckling mot tidiga
insatser, med start i förskolan).

Orust kommun
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• Ny ledningsorganisation
(en närmare verksamhetsledning med två skolchefer som ansvarar för förskola samt sär- och
grundskola ska stödja och utveckla ett övergripande ansvar som tillgodoser likvärdighet och
rättsäkerhet i verksamheterna. En tydligare linjeorganisation ska underlätta kommunikation och
beslut med fokus på ett pedagogiskt utvecklingsarbete).
• Erfarenhetsbas
(de erfarenheter och samarbetsformer som byggts upp i Resursenheten ska tas tillvara och
vidareutvecklas i den nya organisationen, till exempel vikten av kategori- och nätverksmöten samt
organiserade möten med den samlade ledningen för ett helhetsperspektiv på elevhälsoarbetet i
Orust kommun. Det ska leda till att minimera risken för ”parallella spår”).
• Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA)
(den inrättade tjänsten som MLA har medverkat till att uppföljning, säkerhet och kvalitetsarbetet
har utvecklats. Den medicinskt ledningsansvariga arbetar på verksamhetschefens uppdrag och
fullgör därmed ledningsuppgifter som verksamhetschefen inte kan fullgöra, till följd av sin
utbildningsbakgrund. MLA ska därför organiseras direkt under verksamhetschefen.
Den nuvarande Resursenheten stödjer inte på ett optimalt sätt den nya skol- och ledningsorganisationen. Inkludering och anpassningar i elevernas närmiljö stöds inte i nuvarande organisation.
För att skapa bättre förutsättningar för ett tydligt ansvar samt för en anpassning till organisationens behov och möta förändrade omvärldskrav bör verksamheten decentraliseras, vilket
innebär ett förtydligande gällande resurser som följer ansvaret för förskolechefer och rektorer.
Kristina Svensson (mp) föreslår att ett studiebesök genomförs hos Lysekils kommun utifrån
deras arbetsmodell gällande LSS och korttidsboende. Kristina Svensson belyser även problematiken och minskad möjlighet till integrering av elever inom särskolan/Skutan i samband med dels
besparingar för budgetanpassning och förändrad organisation av Elevhälsan/Resursenheten.
Utskottet för lärande beslutar
att anteckna och tacka för informationen.
__________
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Exp:
Henåns skola
KS/2011:1749
§ 96
Hyreskostnad för Henåns skola
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskolefrågor, har upprättat skrivelse gällande behov av
översyn om uttag av avgifter för hyra och studiebesök.
Hyreskostnader för föreningslivet i gymnastik och sporthallar är redan reglerade. Behov finns för
hyresavgifter för andra lokaler såsom salar för hem- och konsumentkunskap samt slöjd. Andra
utrymmen såsom aula, samlingsutrymmen och klassrum bör också ha beslutade avgifter.
Kommunens egna verksamheter bör kunna använda lokalerna under kvällar och helger.
Hyresavgifter för ideell förening och privata företag bör också vara differentierad. Förslag till
avgifter föreslås enligt följande:
Utrymme
Klassrum
Utrustade salar
Aula/samlingssal

Ideell verksamhet
20 kr/tim
50 kr/tim
100 kr/tim

Privat verksamhet
50 kr/tim
100 kr/tim
200 kr/tim

Studiebesök:

besök utan kaffe/måltider
inklusive guidad rundvandring

100 kr/person

Studiebesök:

besök inklusive kaffe, måltider
och fast program

10.000 kr/grupp

Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår att Kommunstyrelsen beslutar
att avgifterna för hyreskostnad gällande Henåns skolas lokaler fastställs enligt verksamheten för
lärandes upprättade förslag.
__________
Lars-Åke Gustavsson (m) tar upp frågan och önskemålet om ett förtydligande av kostnad per
grupp och vad som avses med ”fast program” i samband med bokning av studiebesök (maxantal
respektive minimiantal gällande kostnaden för ett grupp- besök samt vad som ingår i ett ”fast
program”). Susanne Gustafsson informerar om att ett ”fast program” till exempel kan vara en
föreläsning eller en beskrivning av arbetet med IT-frågor, elevhälsa, den nya skolan osv.
Diskussion förs också kring den tänkta öppenheten och tillgängligheten vid skolan under kvällar
och helger på grund av larmsituationen vid skolan.
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Utskottet för lärande beslutar
att fastställa avgifterna för hyreskostnaden gällande Henåns skolas lokaler enligt upprättat förslag.
__________
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§ 97
Information: Ängås skolas ombyggnation
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om det inplanerade informationsmötet vid
Ängås skola, som bland annat grundar sig på ett önskemål från de boende i Svanesund samt
föreningarnas fråga om tillgång till idrottslokaler. En kostnadsberäkning för ombyggnationen av
Ängås skola är under framställan. Ett beslut om inriktning och projektering finns, men datum för
byggstart är fastställt.
Kristina Svensson (mp) belyser att löpande rapportering från verksamheten för samhällsutveckling saknas och framförs på nytt som önskemål.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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§ 98
Utvärderingsbesöken - Nytt frågeformulär
Veronica Almroth (fp) tar upp frågan om upprättandet av nya ämnes- och områdesfrågor som
kan utgöra underlag till utvärderingsbesöken från och med år 2012.
Utskottet för lärande beslutar
att ge samtliga ledamöter i utskottet för lärande i uppdrag att fundera på nya ämnes- och
områdesfrågor
att ärendet återupptas vid mötet med utskottet för lärande den 19 december 2011.
__________

