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KS/2011:327
§ 31
Information: Upphandling av linjetrafik
Verksamhetschef Susanne Gustafsson gav vid utskottet för lärandes sammanträde
2012-02-27 en kort information gällande upphandlingen av skolskjuts i form av
linjetrafik: det rådde stor skillnad gällande kostnaden i anbuden som inkommit.
Bergkvara Buss AB har fått uppdraget att köra busstrafiken. Företaget gör det redan
idag i många kommuner och är van vid skolskjutsförfarandet.
Lars-Åke Gustafsson (m) framförde önskemål om att få vetskap om framtida
linjedragningar.
Utskottet för lärande beslutade att bordlägga ärendet och återuppta det i mars
månad.
__________
Anna-Malin Lundhamn ger fördjupande information i ärendet gällande upphandling
av skolskjuts inför läsåret 2012/2013 samt om nuvarande linjedragningar och om
förändrade linjedragningar från och med augusti 2012.
I upphandlingen av linjetrafik lämnades anbud från tre anbudsgivare: Bergkvara Buss
AB, Nettbuss och Ellös Buss. Anna-Malin Lundhamn informerar på nytt att det är
Bergkvara Buss AB som fått uppdraget att köra busstrafiken, med start i augusti
2012. Företaget är svenskägt, har kört busstrafik sedan 1975 och kör idag busstrafiken i cirka 35 kommuner. Företaget är van vid skolskjutsförfarandet.
__________
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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KS/2011:2004
§ 32
Information: Förändring av elevupptagningsområden - Anpassning utifrån ny
skolorganisation
Anna-Malin Lundhamn gav vid utskottet för lärandes möte 2011-12-19, § 102,
information om arbetet med översynen gällande nya elevupptagningsområden för
skolorna i Orust kommun. Redovisningen ges dels utifrån nuvarande upptagningsområden och dels utifrån förslaget till nya upptagningsområden. De nya upptagningsområdena grundar sig på:
• att den övergångsregel som gällt elever boende i Myckleby församling de senaste
läsåren, permanentas och därmed gäller enligt närmaste skola principen
• att nuvarande gränsen mellan Tvet och Ellös tas bort, vilket innebär att Tvets
upptagningsområde tillhör Ellös skola
• att Kungsviken istället tillhör upptagningsområdet för Henåns skola istället för
Ellös skola
__________
Verksamhetschef Susanne Gustafsson informerade vid utskottet för lärandes
sammanträde 2012-02-27, utifrån kartor, om upprättat förslag till förändring av
kommunens elevupptagningsområden:
• att den övergångsregel som gällt elever boende i Myckleby församling de senaste
läsåren, permanentas och därmed gäller enligt närmaste skola principen
• att nuvarande gränsen mellan Tvet och Ellös tas bort, vilket innebär att Tvets
upptagningsområde tillhör Ellös skola
• att Kungsviken istället tillhör upptagningsområdet för Henåns skola istället för
Ellös skola
Förslaget grundar sig dels på tidigare beslut om övergångsregel men även närmaste
skola principen, och innebär stor flexibilitet vid val av annan skola i samband med
den upphandlingen av skollinjer.
Utskottet för lärande beslutade 2012-02-27, § 17, enligt förslag – det vill säga att den
övergångsregel som gällt elever boende i Myckleby församling de senaste läsåren,
permanentas och därmed gäller enligt närmaste skola principen, att nuvarande
gränsen mellan Tvet och Ellös tas bort, vilket innebär att Tvets upptagningsområde
tillhör Ellös skola, samt att Kungsviken istället tillhör upptagningsområdet för
Henåns skola istället för Ellös skola.
__________
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Anna-Malin Lundhamn ger information om såväl nuvarande som kommande elevupptagningsområden samt fördjupande information om förändringen av dessa,
vilken är en anpassning till den nya skolorganisationen i kommunen. Kommande
elevupptagningsområden gäller från och med läsåret 2012/2013.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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KS/2012:267
§ 33
Information: Skolskjutsregler - Zon ersätter tidigare kilometerregel
Anna-Malin Lundhamn gav vid utskottet för lärandes möte 2011-12-19, § 103,
information om arbetet med översynen av skolskjutsbestämmelser vilket innebär att
nuvarande kilometerregel ersätts med zoner.
Zonerna baseras på respektive skolas upptagningsområde samt trafiksituationen i
boendeområdena. Berättigande till skolskjuts utifrån zoner betyder att stadieindelningarna försvinner, vilket innebär att alla barn/elever oavsett ålder är skolskjutsberättigade inom zonen för rätt till skolskjuts
__________
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2010-10-18 att ersätta kilometerregel som
grund för skolskjutsberättigande med en zon för skolskjuts utanför vilken alla elever
är skolskjutsberättigade i ett led att höja trafiksäkerheten för eleverna i Orust kommun.
Barn- och utbildningsförvaltningens ställningstagande grundade sig på bland annat
på hur infrastrukturen i Orust kommun är utformad. Med gällande kilometerregel
förväntas elever i grundskolans yngre år gå till skolan längs väg med hastighetsbegränsning 70-90 km, som saknar särskilt avgränsad del för gång- och cykeltrafikanter.
Verksamheten för lärande har gjort bedömningen att zonen lämpligast införs i
samband med trafikstart av nytt avtal för skolskjuts i linjetrafiken i augusti 2012.
Syftet är att höja trafiksäkerheten för elever i förskoleklass, grundskola och särskola
i Orust kommun.
I Orust kommun finns ca 1.300 elever i kommunal förskoleklass, grundskola och
särskola och cirka 150 elever i fristående grundskola. Av dessa är cirka 850 elever
skolskjutsberättigade enligt Orust kommuns skolskjutsbestämmelser.
Skolskjutsbestämmelserna är tillämpningsregler för Skollagen som reglerar kommunens skyldighet att ta hänsyn till färdvägens längd, funktionshinder, trafikförhållanden och andra särskilda skäl vid bedömning av rätt till skolskjuts. Kommunens möjlighet att erbjuda skolskjuts till elever som väljer annan skola än den kommunen
hänvisar till, har utökats i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter för kommunen.
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I de flesta kommuner i Sverige tillämpas Skollagens skrivning ”färdvägens längd”
med en kilometerregel. Den reglerar vilket avstånd eleven ska ha till skolan för att
vara skolskjutsberättigad beroende på vilken årskurs eleven tillhör. Tillämpningen
sker såvida vårdnadshavare inte åberopar trafikförhållanden, funktionshinder eller
andra särskilda skäl, vilket medför att kommunen är skyldig att genomföra en individuell bedömning.
Enligt Orust kommuns skolskjutsbestämmelser är elever i kommunal grundskola
skolskjutsberättigande enligt följande:
• År F-3 minst 2 km
• År 4-6 minst 3 km
• År 7-9 minst 4 km
Elever med mindre än 2 km till skolan är ej skolskjutsberättigade oavsett ålder.
Behovet av trafiksäkerhetsbedömningar minskar och möjligheterna att säkerställa en
likvärdig behandling av eleverna ökar, om kommunen tar ett helhetsgrepp om frågan
och trafiksäkerhetsbedömer närområdet runt alla kommunala grundskolor genom att
skapa zoner.
Att ersätta kilometerregel med zon för skolskjuts kräver att bedömningen av trafiksäkerhet sker enligt väl underbyggda kriterier, samtidigt som hänsyn måste tas till
lokala förhållanden och infrastruktur, och även krav likvärdighet enligt Kommunallagen.
Upprättande av zonerna ska göras i enlighet med Skollagen. Elever som idag har
mindre än 2 km till skolan är enligt Orust kommuns skolskjutsbestämmelser inte
skolskjutsberättigade. Zonerna skapas därför med utgångsläge i 2 km mellan bostadshus och den kommunala grundskolan i respektive kommunal skolas upptagningsområde. Med hänsyn till trafikförhållanden flyttas gränsen sedan antingen
närmare eller längre från skolan. Detta innebär att tätortens utbredning runt skolan
blir styrande för zonens utformning.
Vid upprättande av zoner tas hänsyn till:
• Hastighetsbegräsning
• Särskild avsedd gångbana eller möjlighet att gå på del av väg som är skyddad
från passerande fordon
Zonerna fungerar även som grund för bedömning av rätt till skolskjuts för elever
som valt annan kommunal skola eller en fristående skola. Enligt Skolverkets tolkning
av skollagen ska elev som skulle ha varit skolskjutsberättigad om den valt den kommunala skola kommunen hänvisar, få skolskjuts under förutsättning att det inte
förorsakar kommunen organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Förvaltningen
menar att eleverna bör beviljas busskort under förutsättning att linjeförbindelse finns
mellan elevens folkbokföringsadress och skola.
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Kostnad för busskort vid zonindelning i jämförelse med om km-regel kvarstår:

Skola
Varekils skola
Ängås skola
Ellös skola
Henåns skola
Summa skola

Antal elever (cirka)
Per skola
Totalt
2
11
4
10
27

Kostnad kr* (cirka)
Summa
6 400
35 200
12 800
32 000
86 400

* Baseras på 2011-12 års kostnad för Västtrafiks busskort ”skolkort” som gäller
skoldagar kl. 04:00-19:00, gäller ej helger, helgdagar och lovdagar. Kostnad 3207 kr
exkl. moms/busskort.
Läsåret 2012/2013 beräknas busskort till elever i kommunal grundskola kosta totalt
2500 tkr. Det kan bli en tillkommande ökning på upp till 500 tkr beroende på hur
förvaltningen bedömer att skollagens skrivning ”organisatoriska och ekonomiska
svårigheter” ska tolkas. För elever med fritidsplats är grundregeln att de ska skjutsas
till och från skolan av sina vårdnadshavare.
Översyn av zonerna för ej skolskjutsberättigade elever bör göras inför varje nytt
läsår. Om förvaltningen ser behov av revideringar, lyfts beslut om revidering till
politiskt beslut.
Orust kommuns skolskjutsbestämmelser revideras under våren 2012, för att vara i
överensstämmelse med de nya trafikförutsättningarna som infaller från och med
läsåret 2012/2013.
Under arbetet med att ta fram zonerna har arbetsgruppen konstaterat att det finns
behov av att se över trafikmiljön runt skolorna. Exempel på förbättringsåtgärder är
tydligare skyltning, fler övergångsställen och utbyggnad av gång- och cykelvägar. Om
trafikmiljön runt skolorna förbättras kan zonerna utökas och fler elever förväntas att
gå eller cykla till skolan.
__________
Verksamhetschef Susanne Gustafsson informerade vid utskottet för lärandes
sammanträde 2012-02-27 om upprättat förslag till nya skolskjutsregler, som innebär
att nuvarande kilometerregel ersätts med föreslagen zonindelning. Ställningstagandet
grundar sig bland annat på hur infrastrukturen i Orust kommun är utformad. Med
gällande kilometerregel förväntas elever i grundskolans yngre år gå till skolan längs
väg med hastighetsbegränsning 70-90 km, som saknar särskilt avgränsad del för
gång- och cykeltrafikanter.
Att ersätta kilometerregel med zon för skolskjuts kräver att bedömningen av
trafiksäkerhet sker enligt väl underbyggda kriterier, samtidigt som hänsyn måste tas
till lokala förhållanden och infrastruktur, och även krav likvärdighet enligt
Kommunallagen.
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Upprättandet av förslaget om zonindelning har gjorts i enlighet med Skollagen.
Elever som idag har mindre än 2 km till skolan är enligt Orust kommuns skolskjutsbestämmelser inte skolskjutsberättigade. Zonerna skapas därför med utgångsläge i 2 km mellan bostadshus och den kommunala grundskolan i respektive kommunal skolas upptagningsområde. Med hänsyn till trafikförhållanden flyttas gränsen
sedan antingen närmare eller längre från skolan. Detta innebär att tätortens utbredning runt skolan blir styrande för zonens utformning. Hänsyn har även tagits till
hastighetsbegränsning och särskild avsedd gångbana eller möjlighet att gå på del av
väg som är skyddad från passerande fordon
Zonerna fungerar även som grund för bedömning av rätt till skolskjuts för elever
som valt annan kommunal skola eller en fristående skola. Enligt Skolverkets tolkning
av skollagen ska elev som i grunden skulle ha varit skolskjutsberättigad om den valt
den kommunala skola kommunen hänvisar, även få skolskjuts till annan kommunal
eller fristående skola inom kommunen - under förutsättning att det inte förorsakar
kommunen organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Eleverna bör beviljas busskort under förutsättning att linjeförbindelse finns mellan elevens folkbokföringsadress och skola.
Kristina Svensson (mp) föreslog att det konstaterade behovet av en översyn av
trafikmiljön vid skolorna skulle ingå i utskottet för lärandes beslut som en information och återkoppling till utskottet för lärande.
Utskottet för lärande beslutade 2012-02-27, 16, enligt förslag, att föreslå Kommunstyrelsen att fastställa skolskjutszonerna med giltighet från och med läsåret 2012/2013
enligt förslag samt med föreslaget tillägg, att det konstaterade behovet av en översyn
av trafikmiljön vid skolorna ingår i utskottet för lärandes beslut som en information
och återkoppling till utskottet för lärande.
__________
Anna-Malin Lundhamn ger fördjupande information om de nya skolskjutsreglerna,
som innebär att nuvarande km-regel ersätts av zonindelning. Elever boende utanför
zonen, oavsett ålder, får därmed rätt till skolkort såvida det inte medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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KS/2011:2005
§ 34
Information: Rapport gällande utredning av Henåns skola
Anna-Malin Lundhamn ger information i ärendet gällande utredningen av Henåns
skolas skolorganisation.
Anna-Malin Lundhamn informerar om upprättad redovisning (i form av en powerpointpresentation) som bygger på en slutrapport. Redovisningen av genomförd
utredning görs ur ett sammanställt perspektiv – inte per individs svar.
Det råder en komplex situation vid Henåns skola som bland annat består av:
• Konsekvenser av val och beslut inom pågående processer sammanfaller med
händelser på ett sätt som skapar en komplex situation med komplexa orsakssammanhang.
• Händelser och konsekvenser som delvis var möjliga att förutse, och delvis inte
var det.
• Konsekvenser som delvis är synliga, och delvis ännu inte är det.
• Uppstarten av skolans verksamhet skedde inom ramarna för en ny organisation:
ny politisk- och förvaltningsorganisation, ny verksamhetsorganisation, ny skolorganisation, ny skola, många nya tjänster/roller/ansvarsområden. Denna nya
organisation befinner sig fortfarande i en ”sökande fas” där både tjänster, roller
och ansvarsområden är nya eller delvis nya för berörd personal.
Anna-Malin redovisar också de intervjuades uppfattning om ledarskapet i organisationen utifrån uppdrag, roll, ansvarsområde och beslutanderätt. När det gäller
ansvarsområde och beslutsfattande upplevs detta ofta som ”väldigt rörigt”. En
förklaring till detta är att ansvarsområde och beslutanderätt är områden där det ofta
saknas en tydlighet.
Rapporten redovisar även rektors uppdrag i en kontext där uppdraget styrs av både
nationell styrning och kommunal styrning med olika tidsintervall (kalenderår respektive läsår) samt omvärldsutveckling – såväl global som lokal.
Några slutsatser som anges i rapporten är att:
• organisationen saknar erfarenhet och därför medvetenhet för att hantera situationen i förväg
• organisationen befinner sig i en sökande fas i en ny organisation, med nya ledarroller och många oklara ansvarsområden
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• hanteringen på alla ledarnivåer i linjen visar brister som delvis kan förklara
händelseutvecklingen: rektor är delaktig i att samverkan mellan gamla och nya
ledare inte fungerat, brister finns i hur rektor tar tillvara på erfarenhet och befintliga rutiner i Henåns skola samt mänskliga resurser inom organisationen
(t.ex att inte delegera arbetsuppgifter i högre grad), verksamhets- och skolchef
brister i delaktighet och uppföljning i planerings- och uppstartprocess, förväntningarna på verksamhets- och skolchefs lyhördhet har inte uppfyllts samt att de
brister i handlingskraft i relation till den totala situationen.
Några av de förbättringsförslag som rapporten redovisar är:
• utredning av skolans fysiska arbetsmiljö ur ett pedagogiskt perspektiv
• översyn av rektors uppdrag, ansvarsområden och roll i relation till skolans mål
och huvuduppdrag som pedagogisk ledare
• översyn av administrationen gällande resursfördelning, behov av såväl organisatorisk- som kompetensutveckling
• kartläggning av nuläget i Henåns skola inför kommande rektorers tillträde med
identifiering av vilka områden som behöver utvecklas, t.ex vilka rutiner som behöver utvecklas gentemot styrdokument, planering av överlämnande och grovplanering över arbetet framåt
• översyn av ledningsbehov och behovet av pedagogisk personal i Henåns skola
med hänsyn till utveckling av elevunderlaget
• koordination/samordning av verksamheterna inom Henåns skola (t.ex ansvarsområden och beslutsvägar), vilket kan genomföras med en kartläggning av nuläget och identifiering av vad som inte fungerar tillfredsställande
• upprätta en noggrann kartläggning och planering för en sammanhållen process,
vid framtida organisationsutveckling
• kontinuerlig ledarskapsutveckling
Diskussion kring redovisad rapport förs samt en koppling av rapporten till arbetet
med ombyggnationen av Ängås skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen

KS/2012:501
§ 35
Information: Årsberättelse gällande skolhälsovården 2011
Skolsköterska och mediciniskt ledningsansvarige Anita Mattsson, ger information
om upprättad årsberättelse gällande år 2011 för skolhälsovården i Orust kommun.
Skolsköterskeorganisationen i Orust kommun består idag av 3,5 tjänster. Enligt
riktlinjer utifrån olika parametrar ska organisationen bestå av motsvarande 4,5
tjänster. Önskemål framförs på nytt om en utökad bemanning. I de 3,5 tjänsterna
utförs arbete med till exempel PMO (skolsköterskornas journalsystem), vilket
resulterar till att tjänstetimmarna som skolsköterska minskar. Anita Mattsson
redogör också för att arbetet med både den fysiska och psykiska hälsan hos de
ensamkommande barnen kräver stora resurser.
Diskussion förs om möjligheten med ett eventuellt samarbete i högre grad med
kommunerna inom SOLTAK när det gäller arbetsuppgifterna inom skolhälsovården.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen
att för sin del godkänna upprättad årsberättelse gällande skolhälsovården för år 2011
att överlämna årsberättelsen för beslut till Kommunstyrelsen.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen

KS/2012:501
§ 36
Information: Patientsäkerhetsberättelse för verksamhetsåret 2011
Skolsköterska och mediciniskt ledningsansvarige Anita Mattsson, ger information
om upprättad patientsäkerhetsberättelse för skolhälsovården i Orust kommun
gällande år 2011. Patientsäkerhetsberättelsen upprättas utifrån den nya
patientsäkerhetslagen som trädde i kraft år 2011, med avsikt att minska
vårdskadorna.
Diskussion förs om skolsköterskornas roll och arbete kring elevers matvanor och
förändrade förhållningssätt till mat, som till exempel anorexi eller fetma/övervikt.
Anita Mattsson informerar att samtlig skolpersonal bevakar denna fråga samt
kommenterar att siffran för resultatet gällande andel större övervikt vid Ängås skola,
beror dels på en minskad skolsköterskeresurs i samband med sjukdom och dels på
eventuellt fler idrottstimmar i de yngre åren vid Henåns skola.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson framför att Orust kommun har en mycket
väl fungerande skolsköterskeorganisation.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen
att för sin del godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse gällande
skolhälsovården för verksamhetsåret 2011
att överlämna årsberättelsen för beslut till Kommunstyrelsen.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen

KS/2012:501
§ 37
Information: Avvikelserapport gällande utebliven hälsoundersökning 2011
Skolsköterska och mediciniskt ledningsansvarige Anita Mattsson, ger information
om upprättad avvikelserapport gällande utebliven hälsoundersökning för år 8 under
2011, samt orsaken till denna. En handlingsplan har upprättats för att komma i fas
med detta arbete.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen
att för sin del godkänna upprättad avvikelserapport gällande utebliven
hälsoundersökning för år 8 under 2011
att överlämna avvikelserapporten för beslut till Kommunstyrelsen.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen

KS/2011:575
§ 38
Årsberättelse gällande 2011
Tidigare har respektive nämnd beslutat om upprättad årsberättelse för respektive
nämnds ansvarsområde. I och med kommunens nya organisation, får respektive
utskott från och med i år, upprättad årsberättelse gällande år 2011 som information,
eftersom respektive verksamhets årsberättelse ingår i kommunstyrelsens årsberättelse
som helhet.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerar om upprättad årsberättelse och
redovisat resultat för utskottet för lärandes ansvarsområden gällande år 2011 och
kommenterar mer ingående kostnaderna för eleverna i Skutan. Årsberättelsen för
verksamheten för lärande kommer att ingå i kommunens totala årsberättelse.
__________
Utskottet för lärande beslutar
att överlämna årsberättelsen för beslut till Kommunstyrelsen.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Kommunfullmäktige

KS/2011:1363
§ 39
Budget för 2012 samt Prognos 1 för 2012
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson informerade 2012-02-27, § 22, om tilldelad
budgetram gällande år 2012. Arbetet med upprättande av detaljbudget för år 2012
pågår. En konsekvensanalys och preliminär detaljbudget för år 2012 överenskommes
skulle presenteras vid utskottet för lärandes möte i mars månad.
Kristina Svensson, mp, föreslog vid utskottet för lärandes sammanträde 27 februari
att det upprättade budgetdokumentet för år 2012 även innefattar en jämförelse med
budget år 2011 som en referenspunkt samt belyser vikten av att verksamhetens
elevorganisation utformas utifrån ett socioekonomiskt perspektiv.
__________
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information om arbetet med budget för
år 2012 och upprättad prognos 1 för år 2012 gällande verksamheten för lärande.
Avvikelsen visar på ett underskott med 4.000 tkr – underskottet för
gymnasiesärskolan ryms inte inom särskolans/Resursenhetens budgetram. Utfallet
för förskolornas verksamhet prognostiseras rymmas inom budgetramen. När det
gäller lokalvård, som är kostnad för köp av tjänst, prognostiseras krav med en
ytterligare belastning i budget med cirka 2.000 tkr för verksamheten för lärande,
vilket motsvarar cirka 8 tjänster.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson och ekonomen Sandra Ferm ger ytterligare
information om upprättad budgetfördelning utifrån tilldelad budgetram för 2012
samt utifrån besparingskravet. Konsekvensen med besparingskravet innebär risk för
behov av stora personalnedskärningar inom grundskolan.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger också information om kommunens
dygnet-runt-öppna förskoleavdelning ”Nattis” utifrån upprättad tjänsteskrivelse
daterad 2012-03-19, med förslag om att utskottet för lärande föreslår
Kommunstyrelsen besluta att verksamheten för lärande får ta de riktade medel med
1.500 tkr som avsatts i anspråk för att bedriva ”nattis” under 2012.
Kristina Svensson (mp) framför önskemål om en annan struktur på redovisningen
gällande prognoser med att istället redovisa vad respektive verksamhet kostar, vad
det innebär i budget samt en jämförelse till önskvärt verksamhets- och budgetläge.
Förslaget är att utgå ifrån den totala budgetramen, räkna bort eventuellt
besparingskrav, redovisa summan för respektive verksamhet efter faktiska kostnader,
vad summan innebär kvalitetsmässigt samt samtidigt redovisar önskvärt kvalitetsläge
och vad det kräver i budgetmedel.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att verksamheten för lärande får ta de riktade medel med 1.500 tkr som avsatts i
anspråk för att bedriva ”nattis” under 2012.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 40
Frågeställningar från Verksamhetsrådsmötet 2012-02-27
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson tar upp de frågeställningar som framfördes
vid det centrala verksamhetsrådsmötet den 27 februari för diskussion och
information.
Utskottet för lärande beslutar
att notera frågeställningarna från verksamhetsrådsmötet.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2011:2015
§ 41
Rapport: Bagarevägens förskola
Skolchefen för förskolefrågor Anita Jakobsson har från och med hösten 2011 gett
uppdaterad information om lokalsituationen vid Bagarevägens förskola och
lägesrapport utifrån påtalad uppkommen problematik samt meddelat att om en total
sanering blir aktuell, kan förskolan komma att behöva utrymmas.
Ärendet startades i och med påtalandet av ”dålig” lukt, vilket har lett till att bland
annat följande upptäcktes: mögeltillväxt på golvmazoniten, att syllen behöver bytas
ut och att taket återigen har läckage.
I samband med detta har vidtogs bland annat följande åtgärder:
• dokumentation av både barns och personals uppkomna symptom
• kontakt har tagits med verksamheten för samhällsutveckling
• provtagningar har genomförts
• föräldrar har informerats
• en av avdelningarna har flyttat in i Öppnas förskolans lokaler
Utskottet för lärande beslutade 2011-12-19, § 106, att föreslå kommunstyrelsen att
skyndsamt ge utskottet för samhällsutveckling i uppdrag att ta fram förutsättningar
för renovering/ombyggnad av större format gällande Bagarevägens förskola i
Henån.
__________
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson gav vid utskottet för lärandes sammanträde
27 februari 2012, § 25, uppdaterad information om lokalsituationen vid
Bagarevägens förskola. Provsvaren gällande de luft- och materialprov som tagits på
förskolan hade då inkommit, vilka visar påväxt av mögel på flera ställen, framförallt i
ytterväggar – dock fanns inga provsvar som visar att det skulle vara farligt att vistas i
lokalerna. En enkätundersökning av hälsan hos både personal och barn
genomfördes.
__________
Skolchefen för förskolefrågor Anita Jakobsson har från och med hösten 2011 gett
uppdaterad information om lokalsituationen vid Bagarevägens förskola och
lägesrapport utifrån inkommen rapport gällande genomförd hälsoundersökning.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Skolchefen för förskolefrågor Anita Jakobsson ger uppdaterad information om
lokalsituationen vid Bagarevägens förskola och inkommen rapport utifrån gällande
genomförd hälsoundersökning. Rapporten redovisar dels miljöfaktorer som till
exempel instängd/dålig luftkvalité, torr luft, obehaglig lukt och hög bullernivå samt
dels besvärssymptom som till exempel trötthet, tung i huvudet, klåda i hårbotten/
öron, heshet/halstorrhet, irriterad/täppt/rinnande näsa och till viss del även rodnad
i ansiktet, hosta och huvudvärk.
Kartläggning av barnens hälsa pågår. Anita Jakobsson återkommer till utskottet för
lärande med mer information i ärendet när denna kartläggning är klar. Förutom
kartläggningen av barnens hälsa pågår även arbete med lokalfrågan vid verksamheten
för samhällsutveckling.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Kommunstyrelsen

KS/2012:397
§ 42
Trafiksituationen vid Varekils förskola- och grundskola
Kommunens säkerhetskoordinator Magnus Edenmyr informerar om upprättad
rapport gällande trafiksäkerheten vid Varekils förskola/skola.
På uppdrag av verksamhetschef Susanne Gustafsson har enheten för skydd och
säkerhet fått i uppdrag att genomföra en trafiksäkerhetskontroll vid Varekils
förskola/skola i samband med skolstart på morgonen. Följande säkerhetsrelaterade
problem identifierades vid trafiksäkerhetskontrollen:
• Busslingan
• Gångväg mot bostadsområde
• Lastbryggan
• Parkering av personbilar (vid lastbryggan)
• Parkering av personbilar vid/på gångvägen intill förskolan
• Övergångsstället vid infarten till busslingan
Sammanfattningsvis framhålls att Varekils förskolas/skolas parkeringsplatser,
busslinga och kringliggande vägar inte är kapacitetsmässigt anpassad för att klara den
mångd fordon som lämnar och hämtar förskolebarn och skolelever. Under kontrollen noterades även vissa fall av bristande trafikmoral m.m, vilket förutom
ovanstående punkter kan bidra till oro för trafiksituationen.
Enheten för skydd och säkerhet rekommenderar att en utredning tillsätts skyndsamt,
som under ledning av en utsedd trafiksäkerhetsansvarig, gör en ytterligare inventering av problemområden samt lämnar förslag på lösningar utifrån en barnkonsekvensanalys.
__________
Utskottet för lärande beslutar
att ge verksamheten för lärande i uppdrag att inrätta en arbetsgrupp bestående av
tjänstemän från berörda verksamheter, som utför en utredning och ytterligare
inventering samt tar fram förslag till åtgärder utifrån en barnkonsekvensanalys
att överlämna rapporten för kännedom till Kommunstyrelsen.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling

KS/2011:2007
§ 43
Lokalbehov: Ombyggnation av Varekils förskole- och skollokaler
Utskottet för lärande beslutade 2012-02-27, § 19, att enligt Kristina Svenssons
förslag överlämna ärendet till utskottet för samhällsutveckling för att utreda frågan
om en om- och tillbyggnad av Varekils förskola/skola, med dels en långsiktig lösning
samt även en lösning för det akuta lokalbehovet inför höstterminens start 2012, samt
att ge verksamheten i uppdrag att även upprätta ett kostnadsförslag för en om- och
tillbyggnad av Varekils förskola/skola.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson och Skolchef Helena H.Kronberg har vid
tidigare sammanträden gett information om behovet av en utbyggnad av Varekils
skola. Behovet av yta varierar mellan förskola och skola år från år så en flexibel
lösning bör byggas inom snar framtid. Om man bygger en ny del som kopplar ihop
de båda befintliga husen så skapar man just en sådan flexibel lösning. Det skulle
också innebära att man inte behöver ha ett mottagningskök i förskolan.
Redan till hösten 2012 behövs yta för att behålla år sex i Varekil, då den ytan idag
används av förskolans barn. För att ha plats för både år sex och förskoleavdelning
behövs en tillfällig modul till dess man byggt ut förskolan/skolan i Varekil.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson och skolchef Helena H.Kronberg ger
information om upprättat förslag till ombyggnation av lokalerna vid Varekils
förskola- och skola med syftet att få en flexibel lösning, samt föreslår utskottet för
lärande att besluta om att ge verksamheten i uppdrag att även upprätta ett
kostnadsförslag.
__________
Kristina Svensson (mp) framför under presidieberedningens möte önskemål om att
på nytt ta upp ärendet gällande ombyggnation av Varekils förskole- och skollokaler.
__________
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson och Skolchef Helena H.Kronberg ger
ytterligare information i ärendet gällande behov av ombyggnation av Varekils
förskole- och skollokaler.
Utskottet för lärande beslutar
att ge verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att även upprätta ett
kostnadsförslag till ombyggnation av Varekils förskole- och skollokaler.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Verksamheten för samhällsutveckling

KS/2010:824
§ 44
Lokalbehov: Ombyggnation av Ängås skola/allergiavdelning
Utskottet för lärande beslutade 2012-02-27, § 18, att enligt Kristina Svenssons
förslag, överlämna ärendet till utskottet för samhällsutveckling för att lösa frågan
med tillfällig modul vid Ängås skola redan under våren 2012 för att ge möjlighet till
inskolning inför höstterminen 2012.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson, Skolchef Anita Jakobsson och Skolchef
Helena H.Kronberg har vid tidigare sammanträden informerat om dels behovet av
en ombyggnation av Ängås skola och dels behovet av en allergisanerad lokal. I
kommunen bor en familj med ett extremt allergiskt barn som ska börja förskoleklass
hösten 2012. Representanter för skola/förskola har arbetat med familjen och allergikonsulent för att hitta lösningar. Det krävs exempelvis en helt pälsdjursfri zon med
eget ventilationssystem och möjlighet att byta till kläder som tvättas på plats m m.
Bästa lösningen som vi ser är att man sätter upp en tillfällig modul, som specialdesignas för ändamålet, vid Ängås skola/förskola fram till dess att ombyggnad av
Ängås skola är klar. Man tar hänsyn till elevens behov vid ombyggnaden.
Vi vet att vi har och kommer att ha barn/elever i våra verksamheter med stora
behov av anpassning på grund av allergier. Med en lösning som denna kan vi ta emot
barn och elever från våra egna verksamheter, men eventuellt också från närliggande
kommuner.
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson och skolchef Helena H.Kronberg gav vid
utskottet för lärandes sammanträde 2012-02-27 information om upprättat förslag till
ombyggnation av lokalerna vid Ängås skola samt att nivån på den allergisanerade
lokalen har sjunkit.
__________
Kristina Svensson (mp) framför under presidieberedningens möte önskemål om att
på nytt ta upp ärendet gällande ombyggnation av Varekils förskole- och skollokaler.
__________
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson och Skolchef Helena H.Kronberg ger
ytterligare information i ärendet gällande behov av ombyggnation av Ängås skola
samt allergiavdelning.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Utskottet för lärande beslutar
att ge verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att även upprätta ett
kostnadsförslag till ombyggnation av Ängås skola samt allergiavdelning.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2012:664
§ 45
Beslut om utredning av förutsättningarna för start av en F-3 kommunal friskola i
Tvet samt tillsättande av en utredningsgrupp
Kristina Svensson (mp) framför under presidieberedningens möte önskemål om att,
vid utskottet för lärandes sammanträde 26 mars, ta upp ärendet gällande utredning
av start av en kommunal friskola för år F-3 i Tvet.
__________
Kristina Svensson (mp) informerar om att den politiska majoritetsgruppen avser att
anordna ett allmänt informationsmöte, som vänder sig till de boende i Tvet-området.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Kommunfullmäktige

KS/2012:391
§ 46
Ansökan från Stensbo Skola Ideell Förening om godkännande som huvudman
för en fristående grundskola årskurs 6 i orust kommun från och med läsåret
2013/2014
Stensbo Skola Ideell Förening har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en fristående grundskola årskurs 6 i Orust kommun, från och
med läsåret 2013/2014. Skolinspektionen har av den anledningen berett Orust
kommun tillfälle att yttra sig över denna ansökan. Diarienummer 31-2012:329.
Stensbo Skola Ideell Förening bedriver i dag en verksamhet inom Orust kommun
sedan många år och en väl etablerad kontakt mellan friskolan och kommunen finns.
Kontakt är tagen med Verksamheten för lärande innan den nu aktuella ansökan
skickades in utifrån kommunens beslut om förändrad stadieindelning, som bygger på
den nya skollagen vilket påverkar Stensbo Skola Ideells Förening skolorganisation.
Från kommunens sida föreligger inget hinder för att starta en verksamhet enligt
ansökan.
Effekterna ekonomiskt eller organisatoriskt på Orust kommun bedöms vara av en
mycket blygsam omfattning.
Verksamheten för lärande har upprättad tjänsteskrivelse av 2012-03-12 med förslag
att utskottet för lärande föreslår att Kommunstyrelsen tillstyrker Stensbo Skola Ideell
Förenings ansökan om godkännande som huvudman för fristående grundskola
årskurs 6 i Orust kommun från och med läsåret 2013/2014.
__________
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson och skolchef Helena H.Kronberg ger
fördjupad information i ärendet.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka Stensbo Skola Ideell Förenings ansökan om godkännande som
huvudman för fristående grundskola årskurs 6 i Orust kommun från och med
läsåret 2013/2014.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2012:266
§ 47
Matematiksatsning via SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)
Helena H.Kronberg gav vid utskottet för lärandes sammanträde i februari, information om SKL:s matematiksatsning - en satsning som riktar sig lika mycket till kommunens politiker och chefer som till lärare och rektorer.
SKL:s mål är att år 2015 ska andelen svenska elever i grundskolan som endast når
lägsta nivån i PISA-studien halveras från 22 procent och andelen som når toppresultat ska öka. Dessutom ska Sverige höra till de tio bästa OECD-länderna. I
satsningen ska kommunerna utveckla konkreta arbetssätt för undervisningen och
organisera en fungerande uppföljning av resultaten. Metoden är att utbyte av erfarenheter inom och mellan varandra. Satsningen utgår från slutsatser från SKL:s ”Öppna
jämförelser” och SKL:s projekt ”Framgångsrika skolkommuner”, vilka visar ett antal
gemensamma faktorer till goda skolresultat.
De sju kommuner som i dagsläget ingår i satsningen är Borås, Karlstad, Landskrona,
Luleå, Sollentuna, Umeå och Uppsala - vilka är kommuner som på olika sätt visat på
goda resultat eller höga ambitioner inom grundskolans matematiksatsning. För att få
vara med i satsningen krävs engagemang från alla led i kommunen: politiker, förvaltning, rektorer och lärare. De ska också sätta upp egna lokala mål.
I februari bjuder SKL in samtliga landets kommuner att delta i satsningen. Ett 40-tal
av dem erbjuds plats i nästa omgång som startar i september.
Skolchef Helena H.Kronberg informerade även om villkoren för ett kommunalt deltagande i SKL:s matematiksatsning och planerade nätverkskonferenser, vilket innebär ett aktivt deltagande av representanter från såväl skolchef, rektor som politiker.
Utskottet för lärande beslutade 2012-02-27, § 27, att ställa sig positiv till deltagandet i
SKL:s matematiksatsning samt att ge verksamheten för lärande i uppdrag att
upprätta ansökan för deltagande i projektet.
__________
Verksamheten för lärande har upprättad ansökan för deltagande i projektet SKL:s
matematiksatsning och föreslår utskottet för lärande att besluta att godkänna
ansökan.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Skolchef Helena H.Kronberg ger ytterligare information i ärendet om SKL:s
matematiksatsning.
Utskottet för lärande beslutar
att godkänna ansökan.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2012:1260
§ 48
Lärarlyftet II
Skolchef för grundskolefrågor, Helena H.Kronberg, informerar om Lärarlyftet II.
Satsningen med Lärarlyftet II pågår mellan 2012-2015 och ska öka ämnesbehörigheten hos lärare med examen som undervisar i ämnen de saknar behörighet i.
Skolverket erbjuder, via denna satsning, en väg till utökad ämnesbehörighet i legitimationen för lärare med läraraxamen. Huvudmannen kan söka ett stimulansbidrag
hos Skolverket för att stödja lärare som deltar.
__________
Skolchef för grundskolefrågor, Helena H.Kronberg, ger fördjupande information
om grundkraven för att lärare ska få delta i Skolverkets satsning ”Lärarlyftet II”. Ett
av grundkraven är att behov av sådant deltagande måste finnas hos kommunen.
Enligt beslut hos Skolverket ges stimulansbidrag med 1.000 kronor per avklarad
poäng i ämnet matematik och 500 kronor per avklarad poäng i övriga ämnen.
Utskottet för lärande beslutar
att delta i satsningen ”Lärarlyftet II”.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2012:47
§ 49
Information om chefstjänsten Skolchef för Förskola
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information om rekryteringsarbetet
gällande tjänsten Skolchef för förskola. Tjänsten har återtagits och meddelande har
utgått till samtliga sökande med information om att tjänsten inte kommer att
tillsättas.
__________
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2012:47
§ 50
Fördelning av uppdrag inom tjänsten Skolchef för förskola
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information om upprättad fördelning/
avvecklingsplan av uppdrag gällande tjänsten Skolchef för förskola. Fördelningen av
arbetsuppgifterna är en tillfällig lösning.
I och med att ny skolchef för förskolefrågor inte tillsätts, tar verksamhetschef
Susanne Gustafsson över chefsansvaret samt arbetsmiljöansvaret för förskolecheferna. Susanne Gustafsson innehar därmed chefsansvaret i tre led.
__________
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Kommunstyrelsen

KS/2011:1333
§ 51
Lokaler - Beslut om ombyggnation av Ellös skollokaler
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information om upprättad tjänsteskrivelse med förslag till beslut om ombyggnation av Ellös 7-9 skollokaler till
verksamhet för år F-6 och behållandet av Estetiska Huset samt anpassning av
skolgård.
Diskussioner förs kring upprättad skrivelse.
Kristina Svensson (mp) framför vikten av att kvadratytan redovisas och anpassas till
elevunderlaget samt att arbetet med information till berörda föräldrar och personal
startar i ett tidigt skede.
Utskottet för lärande beslutar
att ge verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att utreda kvadratytan för
Ellös skola.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att Ellös skolverksamhet år F-6 ska flytta till 7-9-lokalerna efter att anpassning av
byggnad och skolgård genomförts.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 52
Information: Elevstatistik av 2012-02-15
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information om upprättad elevstatistik
av 2012-02-15.
__________
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Kommunstyrelsen

§ 53
Information: Anmälan från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Verksamhetschefen Susanne Gustafsson ger information gällande inkomna beslut
och anmälningar från bland annat Skolinspektionen.
1. Skolinspektionens beslut i ärende gällande anmälan angående kränkande behandling av grundskoleelev vid Ängås skola. Dnr KS/2011:144-606.
Skolinspektionen bedömer att Orust kommun har iakttagit sina skyldigheter att
utreda omständigheterna.
__________
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen
att överlämna Skolinspektionens beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

