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2012-09-24
KS/2012:2224

§ 122
Information: Skolskjutsavtalet, skollinjetrafik m m
Anna-Malin Lundhamn och Michael Severin ger information om skolskjutsavtalet
och linjetrafik kontra skollinjetrafik samt problematiken med konceptet linjetrafik/
skollinjer.
Linjetrafik bekostas av regionen Västtrafik och körs av Nettbus. Ungefär 20 procent
av kommunens skolskjutsberättigade elever har sin skolskjuts via linjetrafikens busslinjer.
Skollinjetrafik bekostas av kommunen och har Bergkvara Buss som entreprenör.
Cirka 80 procent av kommunens skolskjutsberättigade elever har sin skolskjuts via
skollinjernas busstrafik.
Tidigare har muntliga överenskommelser funnits mellan kommunens handläggare
och Västtrafiks handläggare. Orust kommun har vid ett flertal tillfällen efterfrågat en
produktbeskrivning av konceptet linjetrafik/skollinjer, men fått till svar att någon
sådan inte finns.
På anmodan av Västtrafik har önskemålet om upprättande av ett tilläggsavtal
inkommit, vars syfte är att försöka styra upp ansvar och regler där Västtrafik har
tolkningsföreträde. Avtalsförslaget är otydligt och beskriver riskfaktorer som till
exempel att Västtrafik på eget initiativ och av olika anledningar kan upphöra med en
specifik linjetrafik, vilket kan ge kommunen ökade kostnader om linjens upphörande
påverkar elevernas resor och därmed av kommunen måste ersättas med en ny buss.
Denna information gav Västtrafik först vid ett möte i augusti i år.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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2012-09-24
KS/2011:775

§ 123
Beslut om upphävande av maximal ramtid vid skolskjutsresa
Orust kommuns skolskjutsbestämmelser är reviderade från och med 2012-07-01, i
enlighet med beslut i Kommunstyrelsen:
• Upphandling och planering av skolskjuts, KS 2011-03-16 § 51
• Fastställande av skolskjutszoner, KS 2012-04-11 § 94
Ändringarna i Orust kommuns skolskjutsbestämmelser bestod av följande:
• Paragraf 23 togs bort helt, eftersom ”skolskjuts i mån av plats” upphör.
• Tidigare paragraf 24 blev därmed ny paragraf 23.
• Paragraf 6 ändrades, kilometerregel ersattes med zon-indelning.
• I paragraferna 2, 3, 7, 8, 11, 12, 18 och 22 gjordes mindre textändringar för
att överensstämma med gällande politiska beslut och nytt avtal om skolskjuts
(till exempel ersattes ordet skolbuss med ordet skollinje).
_________
I fastställda riktlinjer för Skolskjutsbestämmelser i Orust kommun, under § 10 Ramtid för skolskjutsresa, framgår att ”Skolskjutsarna ska organiseras så att de utförs
med fordon som är anpassade till antalet skolskjutsberättigade elever. Påstigningstid
för elev får endast i undantagsfall vara tidigare än klockan 07:10. Elevs restid med
skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får tillsammans maximalt
vara 60 minuter per resa. Avsteg får endast ske i undantagsfall.”
I och med utflyttning av verksamheten vid Henåns skolas lokaler, behöver beslut om
upphävande av maximal ramtid för skolskjutsresa tas eftersom alla elever i år 4-6
berörs. Anna-Malin Lundhamn ger information i ärendet.
Utflyttningen av verksamheten vid Henåns skola till andra tillfälliga lokaler utgör
grunden till att ärendet om förändrad ramtid lyfts. I kommunens skolskjutsbestämmelser under paragraf 10 framgår att undantag från maximal restid om 60 minuter
får göras i enskilda elevfall. I och med utflyttningen berörs ett 130-tal elever i år 4-6
av denna undantagsregel, som får längre restid än angiven 60 minuters maximal
restid.
Johan Stein (c) föreslår att utskottet för lärande beslutar att göra bedömningen att
detta ska betraktas som undantagsfall enligt paragraf 10 Ramtid för skolskjutsresor
i Orust kommuns skolskjutsbestämmelser.
Utskottet för lärande beslutar
att enligt Johan Steins förslag, göra bedömningen att detta ska betraktas som
undantagsfall enligt paragraf 10 Ramtid för skolskjutsresor i Orust kommuns
skolskjutsbestämmelser, samt
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att anmäla beslutet om utskottet för lärandes bedömning av paragraf 10 i Orust
kommuns skolskjutsbestämmelser till Kommunstyrelsen.
__________
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KS/2011:775

§ 124
Information: Rätt till skjuts för elev vid val av annan skola
I riktlinjerna ”Skolskjutsbestämmelser för Orust kommun” beskrivs regler för:
• Berättigad till skolskjuts (paragraf 6). ”Skolskjutsar anordnas för elever i grundskolan som bor utanför zongräns fastställd av Kommunstyrelsen. Elev som
väljer annan skola i Orust kommun får behålla sitt färdbevis om det finns en
busslinjeförbindelse mellan elevens hem och skolan.”
• Avstånd mellan hem och hållplats (paragraf 7).
• Ersättning vid självskjuts (paragraf 13).
Anna-Malin Lundhamn informerar om problematiken som kan uppstå när förälder
erbjuder sig att köra sitt barn till hållplats som ligger längre bort än det fastställda
avståndet mellan hem och skola, där det finns en busslinje som barnet kan nyttja för
att ta sig till den valda skolan. Ett sådant ärende med ansökan om busskort har inkommit till kommunen. Ansökan har enligt reglerna beslutats med ett avslag, vilket
ännu inte har överklagats.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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2012-09-24
KS/2011:2015

§ 125
Bagarevägens förskola - provisoriska lokaler och nybyggnation
Skolchefen för förskolefrågor/chef för Medborgarservice 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 vidtogs en mängd åtgärder, bland annat: dokumentation av
både barns och personals uppkomna symptom, kontakt togs med verksamheten för
samhällsutveckling, provtagningar genomfördes, föräldrar informerades samt att en
av avdelningarna flyttade 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.
Både verksamhetschef och skolchefen för förskolefrågor/chef för Medborgarservice har givit utskottet för lärande löpande information under våren 2012.
Bland annat har information lämnats angående
• provsvaren gällande de luft- och materialprov som tagits på förskolan
• enkätundersökningen av hälsan hos både personal och barn
• kartläggningen av barnens hälsa
• inkommen rapport från VBK Konsulterande ingenjörer AB gällande åtgärdsförslag (inklusive kostnadsberäkning) för renovering av Bagarevägens förskolas
lokaler
• det kortsiktiga behovet av att utrymma ytterligare en avdelning vid Bagarevägens
förskola
• inkommen rapport utifrån gällande genomförd hälsoundersökning av barnen.
som utfördes av Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC)
• resultatet om den, på uppdrag av politiken 2012-05-09, utsända enkäten till
föräldrarna med barn på Bagarevägens förskola, vilken avsåg att undersöka
föräldrars möjlighet att köra sina barn till förskoleverksamhet på annan ort
under den tid byggprocessen beräknas pågå
• förskolechefernas arbete under senvåren/sommaren gällande tidsschemaplanering m m utifrån bland annat personalbemanning, barngrupper osv
• kostnaden för moduler: moduler för 2 avdelningar skulle, enligt uppgift, kosta
32.000 kronor per månad
• Miljö- och byggnadsnämndens föreläggande gällande förskoleverksamheten
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på Bagarevägens förskola och uppdraget till verksamheten för lärande att inkomma med en handlings-/åtgärdsplan inklusive tidsplan, som redovisar
planerade åtgärder och att inkomma med besiktningsprotokoll från den
obligatoriska ventilationskontrollen samt verksamhetens upprättade svar
fackliga representanters inlämnade anmälan om föreläggande eller förbud
enligt 6 kap 6a § AML (Arbetsmiljölagen)
• Bagarevägens tillfälliga lokallösningar till dess de lätta byggnaderna är på plats:
två avdelningar nyttjar kommunhusets sammanträdesrum 7, en avdelning nyttjar rehablokalen på Strandvägen, den avdelning som utrymdes till Öppna
förskolans lokaler är kvar där och en avdelning är kvar i den modul som redan
tidigare funnits vid förskolan
• arbetet under sommaren 2012 med bland annat upphandling av en kortsiktig
lösning under tiden för nybyggnation samt bygglovsansökan (Expandia vann
upphandlingen och inflyttning i de tillfälliga lokalerna/lätta byggnaderna beräknas ske i början av oktober månad 2012)
Kristina Svensson (mp) informerade vid mötet i april om att kommunikation har
förts i ärendet med utskottet för samhällsutveckling. Indikationer har getts från
politiken att renovering inte är det som kommer att förordas som alternativ 1 utan
istället en nybyggnation av förskolan med annan placering. Både verksamheten för
lärande och samhällsutveckling arbetar med att lämna förslag till placering inom
nuvarande fastställd detaljplan, vilket skulle innebära att detaljplanen inte behöver
ändras och på så sätt minska både handläggningstid och tid för byggnation. Två
alternativ som diskuteras är lilla skogsområdet vid f.d lågstadieskolan och området
Dalby. Bagarevägens förskola är idag placerad på en tomtyta om cirka 5.800 kvm
samt en byggnad om 5 avdelningar (därav en resursavdelning) samt kök/personalutrymme om totalt cirka 1.000 kvm. Nya förskolan bör ha samma omfattning som
nuvarande. Utskottet för samhällsutveckling bör hantera ärendet skyndsamt.
Utskottet för lärande beslutade 2012-04-23, § 63, att dels tacka för informationen
samt föreslå Kommunstyrelsen besluta att ge verksamheten för samhällsutveckling i
uppdrag att arbeta fram ett komplett förslag till nybyggnation och lämplig placering
avseende Bagarevägens förskola med hänsyn till bland annat trafikmiljö, att upprätta
en kostnadsberäkning för en nybyggnation samt tidsplan för färdigställandet och att
ärendet skulle hanteras skyndsamt.
Lokalsituationen vid Bagarevägens förskola behandlades som ett extra ärende vid
Kommunstyrelsens sammanträde den 2012-06-13. Kommunstyrelsen beslutade att
till Miljö- och byggnadsnämnden inlämna en handlingsplan som alternativ till stängning av lokalerna vid Bagarevägens förskola samt att uppdra till förvaltningen att
genomföra metoden inläggning av så kallat övertryck i lokalerna på förskolebyggnaden, som en temporär lösning tills ny förskola är färdigställd.
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Tf verksamhetschefen Helena H.Kronberg upprättade inför utskottets sammanträde
i augusti en konsekvensanalys daterad 2012-07-19 med förslag om beslut att utreda
möjligheterna att bygga en ny förskola på antingen nuvarande tomt i centrala Henån
eller på annan plats (exempelvis i Dalbyområdet), vilken beslutades behandlas vid ett
senare sammanträde under hösten 2012.
_________
Tf verksamhetschef/Chef för medborgarservice ger uppdaterad information i ärendet, såväl nuläget som ur ett framtida perspektiv.
Nuläge
Tf verksamhetschef har idag fått information om att Bagarevägens förskola får tillträde till de lätta byggnaderna den 15:e oktober. Ungefär en vecka därefter beräknas
verksamheten starta och de i dagsläget tillfälliga lokalerna lämnas.
Framtida perspektiv
Tf verksamhetschef belyser de beslut som fattats i utskottet för lärande, dels i
december 2011 och dels i april 2012, angående uppdraget att framarbeta ett förslag
till nybyggnation samt att skyndsamt hantera ärendet. Under förmiddagen idag den
24 september har tf verksamhetschef försökt få information om ärendets status. Av
planchef framkom att han från politiken fått besked om att avvakta vidare handläggning av ärendet.
Hyresavtalet gällande de lätta byggnaderna är skrivet för 18 månader, den tid det
skulle kunna tagit att bygga ny förskola på till exempel befintlig mark. Ska nybyggnation göras utanför detaljplanerat område kan byggprocessen ta mycket längre tid.
Tiden börjar bli knapp och verksamheten för lärande önskar få ett klargörande om
vem som har ansvaret ur ett tjänstemannaperspektiv, det vill säga vem av kommunens tjänstemän som driver ärendet, arbetar med och ansvarar för uppdraget.
Johan Stein (c) instämmer och förstår behovet av en ansvarig tjänsteman som i
samråd med politiken och verksamheten för samhällsutveckling driver ärendet.
Kerstin Gadde (s) informerar om att ett förslag/skiss finns för både en ny förskola,
utbyggnad av äldreomsorgens lokaler samt Stiftelsen Orustbostäders önskemål om
mark för möjlighet till fler lägenhetsbostäder. Information ges också om det tillfälliga
bygglovet gällande lätta byggnaderna inte kan flyttas över till en permanent byggnad,
vilket gör att en ny bygglovansökan måste göras oavsett kommande placering.
Kerstin Gadde tar med sig frågan till utskottet för samhällsutveckling för ett eventuellt beslut i november.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2012:2188

§ 126
Statistik: Förskolans 15-timmars barnomsorgsplatser
Chef för Medborgarservice/tf verksamhetschef Anita Jakobsson ger information om
kommunens 15-timmars barnomsorg, utifrån det beslut som utskottet för lärande
fattade 2012-06-25, § 99, ”att kontinuerlig rapportering lämnas till utskottet för
lärande under hösten 2012”. Två 15-timmars barnomsorgsplatser motsvarar en
heltidsplats inom barnomsorgen. 15 barn genererar därmed 7-8 heltidsplatser.
Behovet av barnomsorgsplats förändras ständigt bland annat på grund av att
föräldrar får arbete med kort varsel, att vikariat förlängs eller i samband med att
föräldrar erbjuds utbildningsplats.
Rapportering av antal barn under 3 år, som är födda år 2010 och 2011 utifrån
respektive förskola ser ut enligt följande:
Förskola
sökande
Bagarevägen
Ängsberget
Ellös
Tvet
Varekil
Ängås
Sesterviksvägen
Totalt
2012-09-30 = 16 barn

Födda -10
F-lediga
0
2
1
2
2
3
0
10

Födda -10
Födda -11
Arb-sökande F-lediga
0
0
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

Födda -11
Arb0
0
1
1
0
1
2
5

Aktuell barnomsorgskö, 2012-08-31:
Henån
15
Svanesund 5
Varekil
0
Ellös
1
Tvet
1
Totalt
22
Inga barn har, per den 2012-08-31, stått i kö i mer än 4 månader och ej erbjudits
plats.
__________
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KS/2010:1157

§ 127
Ändring av datum för utskottet för lärandes sammanträde i november
Enligt, av Kommunstyrelsen fastställd tidsplan för sammanträdesdagar, skulle
utskottet för lärande ha sitt sammanträde den 12 november. Av olika anledningar
behöva tidpunkten för detta sammanträde flyttas fram till den 19 november.
Ordföranden ger mer information i ärendet.
Utskottet för lärande beslutar
att förlägga utskottet för lärandes sammanträde den 19 november istället för
ursprunglig tidsplan den 12 november.
_________
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KS/2012:124

§ 128
Ändring av datum för utvärderingsbesöket vid Svanesunds förskolor
Enligt fastställd tidsplan för utvärderingsbesök under 2012, skulle ett sådant besök
göras gällande Svanesunds förskolor vid utskottet för lärandes sammanträde den 24
september. På grund av att nuvarande förskolechef dels är relativt nyanställd och
dels har en sedan länge inplanerad ledighet vid samma tidpunkt, föreslås att utskottet
för lärande flyttar fram detta utvärderingsbesök till sammanträdet den 19 november.
Ordföranden ger mer information i ärendet samt föreslår att ett extra verksamhetsmöte sker vid gymnasieskolan/vuxenutbildningen i oktober, för att träffa personalen
inom verksamheten utifrån höstterminens start.
Utskottet för lärande beslutar
att förlägga utvärderingsbesöket för Svanesunds förskolor till utskottet för lärandes
sammanträde den 19 november istället för ursprunglig tidsplan, samt
att förlägga ett extra verksamhetsmöte vid gymnasieskolan/vuxenutbildningen i
oktober 2012, för att träffa personalen inom verksamheten utifrån höstterminens
start.
_________
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KS/2012:124

§ 129
Temadag under hösten 2012
Enligt tradition sedan flera år tillbaka brukar politikerna och arbetsledarna inom
Verksamheten för Lärande träffas för en gemensam temadag en gång under våren
respektive hösten. I och med att ny förvaltningsområdeschef för Verksamheten för
Lärande påbörjar sin anställning den 17 oktober, föreslås att en eventuell temadag
förläggs i november alternativt december.
Diskussioner förs kring datum för temadag samt teman för dagen. Förslag som
framkommer är bland annat information om begreppet ”Kommunal Friskola”,
presentation av pågående projekt inom verksamheten för lärandes verksamhetsområden och ett helhetstänkande/synsätt gällande förskolans/grundskolans/
gymnasieskolans elever (1-19 år).
Utskottet för lärande beslutar
att temadagen förläggs till den 20 november 2012,
att samtliga temaförslag ingår i dagens diskussionspunkter, samt
att ge verksamheten för lärande i uppdrag att boka lokal för temadagen.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13

2012-09-24

Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2011:1363
§ 130
Budget 2012 - Delårsberättelse samt Prognos 3
Arbetet och beslut med budget 2012 har kontinuerligt genomförts under våren 2012:
Bland annat har frågan gällande förskolans och skolans städ- och måltidskostnader
samt kostenhetens underskott tagits upp för diskussion.
Rektor/gymnasiechef Susanne Strömfors informerade om svårigheterna att genomföra besparingar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen då kostnaderna för
dessa verksamheter inte går att påverka samt gav information om förslag till eventuella åtgärder och förslag till ett framtida utökat kursutbud som motsvarar fler
elevers önskemål och behov av kompetens.
Helena H.Kronberg, Anita Jakobsson och Susanne Gustavsson har upprättat
konsekvensanalyser, i vilka de beskrivit de anpassningar och åtgärder som behöver
vidtas för tilldelad budgetram år 2012.
Diskussion har förts kring budgetresultat, budgetram, demografiska förändringar m
m. Verksamheten för lärande har belyst vikten av ett långsiktigt arbete när det gäller
budgetfördelning och att hänsyn tas till upprättade konsekvensarbetet i det framtida
budgetarbetet.
Utskottet för lärande beslutade 2012-05-28 § 73, bland annat, att föreslå kommunstyrelsen att justera tilldelningen av medel mellan verksamheterna för lärande och
omsorg med en miljon kronor avseende kostnaderna för ensamkommande asylsökande barn, att ansöka hos kommunstyrelsen att få nyttja de riktade medel för
datorsatsningen 1-1 med 1.500 tkr, till personalförstärkningar för IKT-implementering inom grundskolan under förutsättning att det godkänns av Orust Sparbank i
och med deras satsning med 2 miljoner kronor, att notera att reglering av kostenhetens underskott innebär en markant ökning av verksamheten för lärandes
prognostiserade underskott i budget för 2012, samt att kommunstyrelsen gör en
fördelning av medel utifrån 2012 års faktiska kostnader inför budget 2013.
__________
Vid utskottet för lärandes sammanträde 2012-08-27, § 110, betonade Helena
H.Kronberg, skolchef för grundskola/tf verksamhetschef vikten av förståelse för
de kostnader som verksamheten för lärande har och som inte går att påverka, till
exempel: städ, kost, skolskjuts och gymnasieplatser.
Ekonom Sandra Ferm informerade vid sammanträdet om att prognosen då visade
ett prognostiserat underskott med 13,9 miljoner för verksamheten för lärande, vilket
vårens senast upprättad prognos samt inkludering av kostnader för städ och kost
utgjorde grunden för.
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I kommande delårsrapport önskade utskottet för lärande få en tydlig beskrivning
av verksamhetens kostnader och vad som ingår i dessa. Enligt tidsplan kommer
delårsrapporten behandlas vid utskottet för lärande den 24 september och i
Kommunstyrelsen den 10 oktober.
_________
Information om upprättad delårsrapport och prognos 3 för år 2012 ges. Verksamheten för lärandes prognostiserade underskott med cirka 18 miljoner kronor,
motsvarar cirka 40-50 årsarbetare. Ekonomen presenterar det prognostiserade
underskottet utifrån framarbetade analyser som till exempel:
• Förutsättningar inför 2012
Verksamheten för lärande började året i ett budgetläge för 2012, som redan i
januari kunde bedömas inte resultera i + 0, oavsett vilka effektiviseringar och
åtgärder som kunde göras. Förutsättningarna inför 2012 byggde bland annat på
en budget 2011 som låg till grund för budget 2012, ett effektiviseringskrav på
1 procent vilket motsvarar cirka 3 miljoner kronor, ingen kompensation för
prishöjningar eller löneökningar, en beräknad demografisk minskning av antal
elever vid gymnasieskolan motsvarande 3,8 miljoner kronor vilken uteblev samt
tillskott för skolskjuts med 3,5 miljoner kronor, nya verksamheter (Varekils
förskoleklass och Ellös förskoleavdelning), datorer med 1,5 miljoner kronor
och behållandet av verksamheten ”Nattis” med 1,5 miljoner kronor.
• Budgeterade kostnader 2012
50 procent av budgeten utgörs av personalkostnader, 20 procent utgörs av köp
av gymnasieplatser och resterande 30 procent utgör kostnader för bland annat
hyror, bidrag till enskild verksamhet och fristående skolor, skolskjuts, kost och
städ samt vaktmästartjänster, inventarier och övriga kostnader.
• Förskolans verksamhet
Förskolans verksamhet består av förskoleplatser för cirka 470-500 barn i åldern
1-5 år, 29-30 avdelningar, en dygnet runt öppen avdelning (Nattis), Öppen förskola i Henån, en allergiavdelning i Svanesund och en resursavdelning i Henån.
Förskoleverksamhetens utgifter utgörs till största delen av personalkostnader,
kostnader för kost, städ och lokaler/hyreskostnader. En mindre del av budgeten
går till kostnader för kompetensutveckling och förbrukningsmaterial (blöjor,
lekmaterial m m).
• Grundskolans verksamhet
Grundskolans verksamhet består av cirka 1.330 elever i årskurs förskoleklass till
år 9, 546 elever i fritidsverksamheten, 2 skolor med årskurs förskoleklass till år 9,
2 skolor med årskurs förskoleklass till år 6, Internationella gruppen, socioekonomiska projektet ”Studion” och särskild undervisningsgrupp (Skutan, som är under
avveckling). Grundskoleverksamhetens utgifter utgörs till största delen av personalkostnader, kostnader för kost, städ och lokaler/hyreskostnader, elevhälsoarbete och modersmålsundervisning/Internationella gruppen. En mindre del av
budgeten går till kostnader för kompetensutveckling, kopiering, bibliotek, förbrukningsmaterial m m.
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• Internationella gruppen och modersmål
En stor del av eleverna i Internationella gruppen är ensamkommande asylsökande
barn som också behöver modersmålsundervisning. Ersättningen från Migrationsverket som rekvireras motsvarar inte på långa vägar de faktiska kostnaderna. En
överenskommelse har gjorts mellan verksamheterna för lärande och omsorg om
att till viss del dela på de statliga medel som omsorg erhåller för asylsökande.
• SCB-statistik kontra elevpeng
Grundskolans budget bygger på en uträknad elevpeng. I elevpengen ingår endast
en liten del av alla grundskolans kostnader. Kostnader som tillkommer är bland
annat lokalkostnader, kostnader för kost, städ och vaktmästeri, rektorer, elevhälsa,
administrativ personal, bibliotek, skolvärdar, skolskjuts, modersmål, del av lärandes gemensamma kostnader, licenser m m.
• Särskolan och gymnasiesärskolan
Särskolans grundskoleverksamhet består av 9 elever. Beräknad kostnad per elev
uppgår till 446.000 kronor + lokalkostnader, skolskjuts och kost. Gymnasiesärskolan har 16 elever hösten 2012. Beräknad kostnad per elev för 2012 uppgår
till 342.000 kronor + boende som bekostas av verksamheten för omsorg)
• Skolskjuts
Kostnaderna för skolskjuts har ökat under 2012 och beräknas uppgå till
17.050.000 kronor.
• Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen
Verksamheten består av gymnasieutbildning (cirka 630 ungdomar, där cirka 600
elever har studier i andra kommuner), grundläggande vuxenutbildning, gymnasial
vuxenutbildning, särvux, SFI och Lärcentrum. Gymnasieskolans/vuxenutbildningsverksamhetens utgifter utgörs till största delen av köp av gymnasieplatser,
personalkostnader, busskort till gymnasieelever, inackorderingsbidrag till gymnasieelever, kostnader för kost, städ och lokaler/hyreskostnader. En mindre del
av budgeten går till kostnader för kompetensutveckling, köp av utbildningsplatser
till vuxenstuderande, elevhälsa m m. Kostnaden för köp av gymnasieplatser är
omöjliga att påverka eftersom de fastställs av andra kommuner och Orust kommun tillämpar Frisök för gymnasieelever, vilket i stort sett innebär att de kan
välja vilken gymnasieskola de önskar i Sverige.
• Enskild verksamhet och fristående skolor
Bidraget till enskild verksamhet och fristående skolor grundar sig på kommunens
budget innevarande budgetår. Bidraget som betalats ut under 2012 är i och med
denna beräkning felaktig med tanke på kommunens budgetunderskott. Dessutom
har bidrag betalats ut för fler elever än vad som beräknats och budgeterats för.
• Övriga kostnader inom verksamheten för lärande
Verksamhetens övriga kostnader utgörs till största delen av personalkostnader,
köp av förskole- och grundskoleplats i annan kommun och licenser. En mindre
del av budgeten går till kostnader för kompetensutveckling (inklusive rektorsutbildning), internhyror, Unikum, matematikutvecklare, ICDP m m.
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• Städ/Vaktmästeri/Kost
Kostnaderna som kostenheten debiterar verksamheten för lärande grundar sig
inte på framräknat portionspris eller beställningar från förskole- och skolverksamheterna. De bygger istället på kostenhetens verksamhetskostnader, som fördelas procentuellt på lärande och omsorg. I dessa kostnader ingår förutom
råvarukostnader även löner, transporter, lokalkostnader. Kostnadsberäkning och
debitering sker utifrån samma beräkning och förhållningssätt när det gäller
lokalvård. En möjlighet att få mer inblick och styrning gällande dessa kostnader
är att konkurrenssätta verksamheten. Ett annat sätt kan vara en generell
procentuell borttagning av ett antal elever. Från både förskole- och
skolverksamheten redovisas dock aktuellt antal barn/elever kontra antal
förväntade portioner. Samma kostnad debiteras oavsett om det gäller lunch eller
mellanmål.
Orsaken till verksamheten för lärandes höga kostnader är bland annat:
• Lagkraven som ställs på barnomsorg och utbildning
• Lokaler
• Många elever/barn i behov av särskilt stöd
• Höga/fördyrade omorganisationskostnader för kost och lokalvård
• Skolskjuts (linjetrafik och dyra avtal)
• Frisök till gymnasiet
• Akutlösningar gällande särskilt stöd
• Bidrag till friskolor och enskild verksamhet
• Öppen förskola (ej obligatorisk)
• Dygnet-runt-öppen förskola (obligatoriskt?)
• Ökad datorisering
• Tidiga insatser och socioekonomiskt tänk – en kostnad när de genomförs
Johan Stein (c) framför att kommunens budgetmedel bör fördelas på ett optimalt
sätt.
Skolchef informerar om att Henåns skolas organisation är ”gungig”, med såväl
ökade kostnader, ökad sjukfrånvaro, svår rekryteringssituation, oro hos både
elever och personal samt ökad risk för uppsägningar hos personalen.
Gymnasiechef informerar om upprättad skrivelse angående medel för vuxenutbildningar i annan kommun, vilken beskriver problematiken gällande köp av
utbildning i annan kommun. Ordföranden i utskottet för lärande informerar om
att hon har fått ett muntligt besked och information från kommunstyrelsens
ordförande och oppositionsrådet om ytterligare medel för den elev vars ansökan
behandlades i Kommunstyrelsen, vilka ännu inte kommit verksamheten tillgodo.
Föreslås att 1) ett tillskott med 1 miljon kronor sker till vuxenutbildningens budget
för 2012, att 2) budgetramen för vuxenutbildningen för 2013 utökas med 1,5
miljoner kronor samt att 3) hänsyn tas till skrivelsens beskrivning och förslag till
beslut inför fortsatt budgetplanering för 2014 och framöver.
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Ordförande Kristina Svensson (mp) tar med sig frågan om användandet av socioekonomiska medlen, hantering av fattade beslut samt hur återkoppling av dessa
skett till berörda instanser.
Ordförande Kristina Svensson (mp) föreslår att utskottet för lärande inte tar hänsyn
till gymnasiechefs förslag 1 och 2, men ställer sig positiv till förslag 3, det vill säga att
hänsyn tas till skrivelsens beskrivning och förslag till beslut inför fortsatt budgetplanering för 2014 och framöver.
Kerstin Gadde, Alexander Hutter och Catarina Mellberg (s) meddelar att de reserverar sig mot del av beslutet gällande vuxenutbildningens budgetförslag, till förmån
för gymnasiechefens presenterade förslag.
Utskottet för lärande beslutar
att överlämna verksamheten för lärandes delårsberättelse och prognos 3 till
kommunstyrelsen,
att till Kommunstyrelsen överlämna gymnasiechefens/rektors skrivelse angående
medel för vuxenutbildningar till annan kommun,
att uppmana Kommunstyrelsen att ta vuxenutbildningens behov i beakttande inför
budgetarbetet 2013, samt
att tacka för utförlig information.
_________
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§ 131
Budget 2013
Arbetet och beslut med budget 2012 har kontinuerligt genomförts under våren 2012:
Bland annat har frågan gällande förskolans och skolans städ- och måltidskostnader
samt kostenhetens underskott tagits upp för diskussion.
Rektor/gymnasiechef Susanne Strömfors informerade om svårigheterna att genomföra besparingar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen då kostnaderna för
dessa verksamheter inte går att påverka samt gav information om förslag till eventuella åtgärder och förslag till ett framtida utökat kursutbud som motsvarar fler
elevers önskemål och behov av kompetens.
Helena H.Kronberg, Anita Jakobsson och Susanne Gustavsson har under våren
upprättat konsekvensanalyser, i vilka de beskrivit de anpassningar och åtgärder som
behöver vidtas för tilldelad budgetram år 2012.
Diskussion har förts kring budgetresultat, budgetram, demografiska förändringar
m m. Verksamheten för lärande har belyst vikten av ett långsiktigt arbete när det
gäller budgetfördelning och att hänsyn tas till upprättade konsekvensarbetet i det
framtida budgetarbetet.
Utskottet för lärande beslutade 2012-05-28 § 73, bland annat, att föreslå kommunstyrelsen att justera tilldelningen av medel mellan verksamheterna för lärande och
omsorg med en miljon kronor avseende kostnaderna för ensamkommande asylsökande barn, att ansöka hos kommunstyrelsen att få nyttja de riktade medel för
datorsatsningen 1-1 med 1.500 tkr, till personalförstärkningar för IKT-implementering inom grundskolan under förutsättning att det godkänns av Orust Sparbank
i och med deras satsning med 2 miljoner kronor, att notera att reglering av kostenhetens underskott innebär en markant ökning av verksamheten för lärandes
prognostiserade underskott i budget för 2012, samt att kommunstyrelsen gör en
fördelning av medel utifrån 2012 års faktiska kostnader inför budget 2013.
__________
Vid utskottet för lärandes sammanträde 2012-08-27, § 110, betonade Helena
H.Kronberg, skolchef för grundskola/tf verksamhetschef vikten av förståelse för
de kostnader som verksamheten för lärande har och som inte går att påverka, till
exempel: städ, kost, skolskjuts och gymnasieplatser, både gällande prognostiserat
budgetresultat för år 2012 samt inför budgetarbetet gällande 2013..
_________
Information ges om det pågående arbetet gällande inriktningsbudget för 2013 samt
förutsättningarna för respektive verksamhetsområde 2013.
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Förskolans verksamhet 2013
• Lätta byggnader är dyrare än internhyran för Bagarevägens förskola
• Städ, vaktmästeri och kost – en budget i obalans
• Varekils femte avdelning beräknas vara i behov att öppnas igen under våren
2013. Lokalbehov? Den lokal de tidigare nyttjade för denna avdelning används
idag av grundskolans förskoleklass.
• Upphörandet av pedagogisk omsorg i Mollösund ger ett visst tillskott ekonomiskt
som kan användas till annat
Grundskolans verksamhet 2013
• Skutan (särskilda undervisningsgruppen) har år 2012 en budget på 2,2 miljoner
kronor. Dessa kan delvis omfördelas till annat under 2013.
• Budget 2012 för förskoleklass till årskurs 9 samt fritids, kommer inte räcka till
både rimlig lärartäthet samt att ge elever med behov av särskilt stöd den hjälp
de behöver.
• Internationella gruppen och modersmål – se över vilka medel som kan sökas
för särskilda behov och extraordinära kostnader för utbildning. Omfördelning
av medel från omsorg?
• Städ, vaktmästeri och kost – en budget i obalans
Gymnasieskolan/Vuxenutbildningen 2013
• Budget för gymnasieskola – utgå från troliga kostnader och inte enbart demografi
• Översyn över intäkter för båtbyggarelever från andra kommuner
• Städ, vaktmästeri och kost – en budget i obalans
• Utökat elevantal vid SFI och Introduktionsprogrammen (IM). En utökning av
lärar behöver göras.
• Köp av vuxenutbildningsplatser (statsmedlet är obefintligt)
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 132
Resultat på nationella prov samt betyg för år 8 och 9 under läsåret 2011/2012,
våren 2012
Skolchef/tf verksamhetschef Helena H.Kronberg gav vid utskottet för lärandes
sammanträde 2012-08-27 kort information gällande resultatet av nationella prov och
betyg för år 8 och 9 avseende våren 2012. Redovisat i procent har följande antal
elever klarat måluppfyllelse och krav:
Svenska
Matematik
Engelska

2012
98 %
90 %
96 %

2011
94 %
88 %
94 %

2010
96 %
92 %
95 %

Information gavs också om att många förändringar har skett gällande uträkning och
redovisning av resultaten från föregående läsår till innevarande läsår. Verksamheten
för lärande önskade få redovisa resterande resultat vid nästa sammanträde.
Utskottet för lärande beslutade 2012-08-27, § 112, att tacka för informationen samt
att ärendet skulle återupptas för fortsatt information vid utskottet för lärandes
kommande sammanträde.
_________
Skolchef/tf verksamhetschef Helena H.Kronberg ger ytterligare information i ärendet. Som en del i verksamheten för lärandes uppföljningsprogram görs varje år en
sammanställning över kommunens elevers resultat på de nationella proven samt över
betygsresultaten vid kommunens skolor. Skolverket anordnade våren 2012 nio
obligatoriska nationella prov för eleverna i år 3, 6 och 9. När det gäller 2012 års
resultat för proven i år 3 och 6 förhåller de sig till 2011 års läroplan och de kravnivåer som beskrivs där. År 9 förhåller sig däremot till 1994 års kursplan och de
betygsnivåer som beskrivs där.
• I årskurs 3 genomfördes prov i svenska och matematik.
• I årskurs 6 genomfördes nationella prov i svenska, matematik och engelska.
• I årskurs 9 genomfördes prov i engelska, matematik, svenska samt ett av ämnena
biologi, fysik eller kemi. Proven är obligatoriska.
Eftersom resultatet för år 3 och 6 grundar sig på det nya systemet och kravnivåer,
så går det inte att jämföra med tidigare års resultat. Resultaten för år 9 är dock jämförbara.
76 elever i år 3 av totalt 122 elever har uppnått kravnivån i svenska och 83 elever har
uppnått kravnivån i matematik.
Våren 2012 var första gången nationella prov genomfördes i år 6, vilket gör att det
av naturliga skäl inte finns underlag för jämförelse med tidigare år.
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• 94 elever i år 6 av totalt 141 elever har uppnått kravnivån i svenska (25 elever
nådde inte kravnivån för ett delprov och en elev nådde inte kravnivån i något
delprov)
• 106 elever av totalt 141 elever har uppnått kravnivån i matematik (17 elever
nådde inte kravnivån för ett delprov och två elever nådde inte kravnivån för
något delprov.
• 90 elever av totalt 141 elever har uppnått kravnivån i engelska.
I anvisningarna till nationella proven för skolår 9 anges att eleven ska ha deltagit i
samtliga delprov i respektive ämne för att få ett provbetyg.
• I ämnet svenska har 167 av totalt 177 elever fått ett provbetyg varav 98 procent
bedöms ha nått målen.
• I ämnet matematik har 161 av 177 elever fått ett provbetyg varav 90 procent
bedöms ha nått målen
• I ämnet engelska har 158 av 177 elever fått ett provbetyg varav 96 procent bedöms ha nått målen.
• Provbetyg ges även i ett NO-ämne (i år var det biologi) och 164 elever av 177
har fått provbetyg och 96 procent bedöms ha nått målen.
Betygsstatistiken (slutbetyg) för år 9 gällande våren 2012 visar att 90 procent av
eleverna fått betyg i ämnena svenska, matematik och engelska, vilket är samma
resultat som år 2010. År 2011 var resultatet 94 procent.
Andel elever i år 9 som fått betyg i samtliga ämnen i grundskolan uppgår till 81
procent, vilket är en försämring mot förra årets goda resultat på 88 procent. I ämnet
svenska har 94 procent av eleverna uppnått betyg godkänd varav 59 procent av
eleverna uppnått de högre betygen väl godkänd och mycket väl godkänd. I ämnet
matematik har 94 procent av eleverna uppnått betyg godkänd varav 50 procent
uppnått de högre betygen. I ämnet engelska har 90 procent av eleverna uppnått
betyg godkänd varav 65 procent uppnått de högre betygen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 133
Henåns skolas lokalsituation och information från Arbetsmiljöverkets besök
Utskottet för lärande har kontinuerligt fått information om Henåns skolas lokalsituation. Vid utskottet för lärandes sammanträde den 23 april 2012 (§ 67) gavs information om den anmälan enligt arbetsmiljölagen enligt 6 kap 6a §, som inkom till kommunen undertecknad av de fackliga förbunden Lärarförbundet och Kommunal
(AML 6.6.a). Anmälan avsåg avsaknad av tydlig ansvarsfördelning gällande byggnationen, att åtgärdsplan inklusive tidsplan behövde upprättas, att nya mätningar
gällande bland annat fukt behövde göras samt behov av tillsättandet av en oberoende skadeutredare. Arbetsgivaren var överens med de fackliga förbunden om att åtgärderna som vidtagits inte gett full effekt och att problemen kvarstått men nu är
lösta.
Information gavs också om att åtgärder har vidtagits, att en handlingsplan har upprättats i samarbete med skyddsombud, rehabiliteringsansvarig, berörda chefer,
medarbetare och företagshälsovården samt att det finns en styrgrupp för byggprocessen för att kunna få en lösning på de problem som orsakat att den inre
arbetsmiljön inte är tillfredsställande samt att beslut om eventuella åtgärder i större
grad samt planering för alternativa lokallösningar behöver tas.
Vid utskottets sammanträde den 28 maj 2012 (§ 69) redogjorde de två närvarande
fackliga representanterna för den oro som finns hos de fackliga förbunden och
Henåns skolas personal gällande arbetsmiljön ibland annat skolans bibliotek, samt
framförde bristen att numera inte få delta vid utskottens möten, som de fick vid f.d
barn- och utbildningsnämnden: man upplever att organisationen har blivit mer
stuprörsmodell/stängd än tidigare.
Skolchef Helena H.Kronberg gav förtydligande information om att problematiken
vid Henåns skola startade i september/oktober 2011 i och med bullernivån, därefter
tillkom det bland annat läckage och uppkomsten av symptom liknande mögelallergi
hos personalen. Kontroller, mätningar, undersökningar och åtgärder har genomförts
successivt. Grunden till skolans problematik var vid maj månads sammanträde
fortfarande inte känd och klarlagd. Ett oberoende företag genomförde under 25-27
maj undersökningar av skolan. En arbetsgrupp bestående av bland annat kommunens säkerhetskoordinator och rehabansvarige arbetar kontinuerligt med frågan.
En kanal för frågeställningar har inrättats på kommunens webbplats.
__________
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskola/tf verksamhetschef informerade vid
utskottet för lärandes sammanträde 2012-08-27, § 105, om att:
• Ventilationen fungerar bättre idag, dock inte fullt ut. Problem har funnits och
kvarstår delvis fortfarande bland annat på grund av hinder i kommunens
brandvägg samt förståelse för problematiken hos leverantör.
• Ett fåtal elever hålls hemma.
• Arbetet med bullerproblemen pågår, bland annat ska det sättas upp textilier och
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annat bullerdämpande material.
• Utomhusljudet når inomhusmiljön och upplevs störande (en nybyggnation av en
förskola placerad bakom skolan upplevs öka denna bullerproblematik).
• Fler ur personalen har börjat visa symptom.
• Anticimex kommer att utföra tester i skolan för att undersöka om det eventuellt
uppkommit emulsioner.
Information gavs också om att både föräldrar och personal upplever stor oro. Ett
enormt arbete gällande arbetsmiljön pågår av både kommunens personal samt
entreprenörer. Samordning sker i så stor utsträckning som möjligt och arbete pågår
med att upprätta en ”plan B”, för att vara förberedd om det visar sig att skolans
lokaler inte kan nyttjas.
_________
Skolchef/tf verksamhetschef Helena H.Kronberg ger uppdaterad information i
ärendet:
• Verksamheten för år 4-6
Den 12 september flyttade eleverna i år 4-6 till Myckleby skola. Skolskjutsar
till Myckleby skola utgår från Henåns skola och kommer att köras till och från
skolan utan stopp på vägen.
• Verksamheten för år 7-9
Den 24 september började verksamheten för eleverna i år 7-9 i Ellös skolas
högstadieskolas lokaler, samt i skollokalerna vid Folkets park (tidigare Baggiums
lokaler).
• Verksamheten för år F-3 samt särskola
När det gäller verksamheten för eleverna i år F-3 samt särskolan planeras lätta
byggnader, vilka tidigast kan vara på plats i mitten av oktober. Fram till dess
bedrivs verksamheten i Henåns skolas lokaler, matsalen och vuxenutbildningens
personalrum samt ett klassrum.
En stor eloge ges till personalen inom IT, lokalvård m fl som arbetat hårt med utflyttningen av verksamheten till andra lokaler.
En ny rapport från AK Konsult (inklusive provsvar från Anticimex) beräknas inkomma till kommunen inom kort. Mycket arbete kvarstår, bland annat gällande
akustiken. Man är överens om att det är viktigt att all problematik är löst innan
inflyttning tillbaka till skolans lokaler sker. Det är också viktigt att poängtera att den
gjorda utflyttningen av verksamheten till andra lokaler är en tillfällig lösning samt att
information fortsätter ges löpande om pågående arbete med åtgärder.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 134
Matematiksatsningen PISA 2015
Ärendet har tidigare behandlats vid utskottet för lärandes sammanträden. Skolchef
för grundskola ger aktuell information i ärendet.
Skolchef Helena H.Kronberg är utsedd att vara kommunens kontaktperson. Kommunens skolor ingår i ett projekt om matematik kallat ”PISA 2015”. Orust kommun
samverkar i projektet med sex andra kommuner i Bohuslän. Projektet ”PISA 2015”
drivs av organisationen Sveriges kommuner och Landsting (SKL).
Den lokala gruppen inom Orust kommun består, förutom av kommunens kontaktperson, även av både politiker och rektorer. I den regionala gruppen ingår en representant vardera från politiken och rektor samt lärare inom organisationen, totalt
sju personer.
Syftet med satsningen är att halvera andelen elever med kunskaper i lägsta nivån och
öka andelen elever i den högsta nivån. Den ökade kunskapsnivån ska ta Sverige in
bland de tio bästa länderna i organisationen OECD.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

