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KS/2012:2188

§ 152
Statistik: Förskolans 15-timmars barnomsorgsplatser
Chef för Medborgarservice Anita Jakobsson och barnomsorgshandläggare Susanne
Göransson 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
2012-10-31 = 16 barn

Födda -10
F-lediga
0
2
1
2
2
3
2
12

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

0
0
0
0
0
0
1
1

Födda -11
Arb0
0
1
1
0
0
1
3

Aktuell barnomsorgskö, 2012-10-31:
Henån
16
Svanesund 12
Varekil
1
Ellös
2
Tvet
1
Totalt
32
Inga barn har, per den 2012-10-31, stått i kö i mer än 4 månader och ej erbjudits
plats.
Information lämnas om att man vid förvaltningen redan idag kan se att det är 9
barn i kö till barnomsorgsplats i Henån-området som inte kommer att kunna erbjudas plats inom gränsen fyra månader. Av dessa totalt 9 barn är det 5 barn i kö
för barnomsorgsplats i februari och 4 barn i kö för mars månad.
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Information ges även att erbjudande om barnomsorgsplats enligt tidigare modell,
där kommunen kunnat erbjuda föräldrar till barn i Henån-området barnomsorgsplats i Varekil eller Ellös, inte kommer att kunna användas eftersom de cirka tre
lediga platser som står till förfogande inte räcker till alla de som anmält behov av
plats under februari och mars 2013.
Diskussion förs kring den avdelning i Varekil som kunnat hållas stängd under hösten
2012.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2423
§ 153
Christella Barnomsorgs ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen tog under år 2009 emot en ansökan från
Christella barnomorg/ASAP Ritkonsult KB, om bidrag till pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun.
Christella barnomsorg har bedrivit verksamhet i Uddevalla kommun från och med
den 1 juli 2007. I sin ansökan anger Christella barnomsorg att man har för avsikt att
starta pedagogisk omsorg, fritidshemsverksamhet, familjedaghem/flerfamiljssystem
om intresse finns från invånarna på Orust.
Christella barnomsorg hade då och har idag för avsikt att anställa dagbarnvårdare
som också kan räkna in sitt eget barn i verksamheten, vilket innebär att dagbarnvårdaren inte startar eget företag utan är anställd och därmed behåller tryggheten
att till exempel vara kvar i a-kassesystemet.
Företaget säger sig ha en god ekonomi och därmed inga problem med att investera
i den nya inriktningen. Christella barnomsorg skrev i ansökan 2009 att det är ”omöjligt att veta hur stort intresset är och hur många anställda det blir så är det inte relevant att göra en budget för den totala verksamheten” och kommer att återkomma
med budget för personalkostnader och lokaler m.m.
Förvaltningen kontrollerade då ansökan inkom 2009 att inga betalningsanmärkningar
eller konkursfordringar var registrerade. Beräknad omsättning för 2008 var 2.5004.999 tkr. Som ansvarig ägare stod Charlotte Jonasson och Bo Sannholm som
kommanditdelägare.
Förvaltningen hade svårt att bedöma de ekonomiska förutsättningar som företaget
skulle komma att vila på. Intäkter och barnomsorgspeng grundas på antalet inskrivna
barn och därmed inkomsten för företaget och dagbarnvårdaren. Det framgick inte
heller hur företagets budget kommer att se ut.
Förvaltningschefen upprättade tjänsteskrivelse av 2009-11-27, med förslag om att
barn- och utbildningsnämnden skulle besluta att godkänna Christella barnomsorg för
att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun, under förutsättning att
budget redovisas för verksamheten, att verksamheten i Christella barnomsorg skall
vara öppen för alla samt att barn- och utbildningsförvaltningen skulle ges i uppdrag
att göra en tillsyn av de anställdas hem/verksamhetens lokaler och utemiljö inför
varje start av en ny pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsnämnden beslutade
2010-02-22, § 9, enligt förvaltningens förslag.
_________
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Verksamheten för lärande har på nytt tagit emot en ansökan från Christella
Barnomsorg om godkännande och bidrag för att starta pedagogisk verksamhet i
Orust kommun, enligt samma ansökan och koncept som gjordes år 2009. Den nya
ansökan har inkommit på grund av att det aldrig blev aktuellt att starta pedagogisk
verksamhet med de personer som tidigare var intresserade. Verksamheten för
lärande föreslår att utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta att
godkänna Christella Barnomsorg att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust
kommun och bevilja bidrag för att starta pedagogisk verksamhet, att verksamheten i
Christella Barnomsorg ska vara öppen för alla samt att Verksamheten för Lärande
ges i uppdrag att, enligt årlig upprättad tidsplan, göra verksamhetsbesök och tillsyn
av Christella Barnomsorgs verksamhet.
_________
Tf verksamhetschef gav 2012-10-15 information i ärendet och förtydligade att pedagogisk omsorg är den barnomsorgsform som tidigare benämndes ”dagbarnvårdare”
samt informerar om att pedagogisk omsorg styrs utifrån Skolverkets ”Allmänna råd
om pedagogisk omsorg” (SKOLFS 2012:90), vilket inte är samma pedagogiska uppdrag som för den kommunala förskolan utifrån skollagen.
Både Christella Barnomsorg och Ströms Slotts AB är privata aktörer, men i och med
Skolverkets Allmänna råd om pedagogisk omsorg, uppfyller de bådas ansökningar
villkoren för sådan barnomsorgsform. Föräldrar boende i Orust kommun har inte
anmält något större intresse, behov eller efterfrågan av barnomsorgsformen
Pedagogisk omsorg.
En redovisning av lediga platser och aktuell kö för respektive kommunal förskola,
januari 2013, prognostiserades 2012-10-15 enligt följande:
• Ellös förskola
6 lediga platser / ingen kö
• Tvets förskola
7 lediga platser / 2 barn i kö
• Varekils förskola
enstaka ledig platser / ingen kö
• Svanesunds förskolor
13 lediga platser / 7 barn i kö
• Henåns förskolor
8 lediga platser / 18 barn i kö
Facklig samverkan genomfördes via information i samverkansgruppen den 27
september och via facklig förhandling i samverkansgruppen den 11 oktober.
Kristina Svensson (mp) framförde vid mötet den 15 oktober önskemål om att
ärendet skulle återremitteras för ett tydligare underlag, till exempel vilka krav
kommunen kan ställa osv, samt att det skulle återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
Utskottet för lärande beslutade 2012-10-15, § 139, att återremittera ärendet för ett
tydligare underlag, till exempel vilka krav kommunen kan ställa osv, samt att det
ska återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
_________
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh redogör för ärendet, upprättad tjänsteskrivelse av 2012-11-12 med förslag till beslut samt vilka villkor som gäller för att
bedriva enskild pedagogisk omsorgsverksamhet. Enligt lagen kan inte kommuner
säga nej till företag som önskar få anordna denna form av barnomsorg. Uppfyller
företaget de krav och villkor som gäller utifrån lagstiftning, föreskrifter, regler och
allmänna råd, bör inte en kommun teckna eget avvikande avtal.
Alexander Hutter (s) tar upp frågan kring den pedagogiska delen av barnomsorg som
ingår i den kommunala förskolans arbete kontra pedagogisk omsorg. Henrik Lindh
redogör för skillnaden för dessa två former av barnomsorg.
Martin Göransson (m) ställer frågan om ersättningsnivå och kostnaden för enskild
pedagogisk omsorgsverksamhet ur kommunperspektiv. Sandra Ferm redogör för
att ersättningen grundar sig på samma ersättningsnivå som kostnaderna för kommunens pedagogiska omsorg. Har inte kommunen pedagogisk omsorg i egen regi,
grundar sig ersättningsnivån på jämförelse med närliggande och liknande kommun.
Orust kommun bedriver inte denna omsorgsverksamhet, men utifrån gjord jämförelse kommer ersättningsnivån att vara cirka 80.000 kronor per barn och år.
Kristina Svensson (mp), med instämmande av Martin Göransson (m) och Michael
Relfsson (fpo) föreslår utskottet för lärande besluta enligt förvaltningsområdeschefens förslag, det vill säga att ge Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB
rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Orust kommun, att rätt till bidrag
gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande föreskrifter och
riktlinjer och att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar innan 2013-12-31 – därefter ska ny ansökan göras.
Alexander Hutter (s) och Catarina Mellberg (s) föreslår avslag till rätt till bidrag för
att bedriva pedagogisk omsorg i Orust kommun för Christella Barnomsorg/ASAP
Ritkonsult KB.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att utskottet för lärande
beslutat bifalla Kristina Svenssons förslag.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Christella Barnomsorg/ASAP Ritkonsult KB rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg i Orust kommun,
att rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande
föreskrifter och riktlinjer, samt
att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar
innan 2013-12-31, därefter ska ny ansökan göras.
Mot utskottet för lärandes beslut anför den socialdemokratiska gruppen, Alexander
Hutter och Catarina Mellberg, reservation till förmån för eget förslag.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2439
§ 154
Ströms Slott AB:s ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i
Orust kommun
Verksamheten för lärande har tagit emot en ansökan från Ströms Slott AB, om rätt
till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun.
Ströms Slott AB har bedrivit barnomsorg i form av pedagogisk verksamhet sedan år
2009.. I sin ansökan anger Ströms Slott AB att man har för avsikt att starta pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare som arbetar i sitt eget hem eller i hemliknande lokaler och andra former av flexibla lösningar, utifrån brukarna och deras
behov.
Ströms Slott AB har för avsikt att anställa dagbarnvårdare som också kan räkna in
sitt eget barn i verksamheten, vilket innebär att dagbarnvårdaren inte startar eget
företag utan är anställd och därmed behåller tryggheten att till exempel vara kvar i
a-kassesystemet. Magnus Olsson (VD i företaget) står som ägare, och har 10 års
erfarenhet som kommunal skolledare i olika befattningar med ansvar från framförallt
familjedaghem, förskola, grundskola och gymnasieskola. Som chef för Orust står
Catharina Ekstein, som är utbildad förskollärare och har erfarenhet som förskolechef i 6 år.
Företaget beräknar att ha en verksamhet med cirka 30 inskrivna barn inom Orust
kommun. Antalet inskrivna barn och barnens ålderspann uppges dock variera över
tid. Utifrån företagets erfarenhet gör de bedömningen att det kommer vara en jämn
fördelning av barnens åldrar.
Verksamheten för lärande har svårt att bedöma de ekonomiska förutsättningar som
företaget skulle komma att vila på. Intäkter och barnomsorgspeng grundas på antalet
inskrivna barn och därmed inkomsten för företaget och dagbarnvårdaren. Det framgår inte heller hur företagets budget kommer att se ut.
Verksamheten för lärande föreslår att utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna Ströms Slott AB att bedriva pedagogisk omsorgsverksamhet i Orust kommun och bevilja bidrag för att starta pedagogisk verksamhet, att
verksamheten i Ströms Slott AB ska vara öppen för alla samt att Verksamheten för
Lärande ges i uppdrag att, enligt årlig upprättad tidsplan, göra verksamhetsbesök och
tillsyn av Ströms Slott AB’s verksamhet.
_________
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Tf verksamhetschef gav information i ärendet och förtydligade att pedagogisk omsorg är den barnomsorgsform som tidigare benämndes ”dagbarnvårdare” samt
informerade om att pedagogisk omsorg styrs utifrån Skolverkets ”Allmänna råd om
pedagogisk omsorg” (SKOLFS 2012:90), vilket inte är samma pedagogiska uppdrag
som för den kommunala förskolan utifrån skollagen.
Både Ströms Slotts AB och Christella Barnomsorg är privata aktörer, men i och med
Skolverkets Allmänna råd om pedagogisk omsorg, uppfyller de bådas ansökningar
villkoren för sådan barnomsorgsform. Föräldrar boende i Orust kommun har inte
anmält något större intresse, behov eller efterfrågan av barnomsorgsformen
Pedagogisk omsorg.
En redovisning av lediga platser och aktuell kö för respektive kommunal förskola,
januari 2013, prognostiserades 2012-10-15 enligt följande:
• Ellös förskola
6 lediga platser / ingen kö
• Tvets förskola
7 lediga platser / 2 barn i kö
• Varekils förskola
enstaka ledig platser / ingen kö
• Svanesunds förskolor
13 lediga platser / 7 barn i kö
• Henåns förskolor
8 lediga platser / 18 barn i kö
Facklig samverkan genomfördes via information i samverkansgruppen den 27
september och facklig förhandling i samverkansgruppen den 11 oktober.
Kristina Svensson (mp) framförde önskemål om att skulle ärendet återremitteras för
ett tydligare underlag, till exempel vilka krav kommunen kan ställa osv, samt att det
skulle återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
Utskottet för lärande beslutade 2012-10-15, § 140, att återremittera ärendet för ett
tydligare underlag, till exempel vilka krav kommunen kan ställa osv, samt att det ska
återupptas vid utskottets sammanträde i november månad 2012.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh redogör för ärendet, upprättad tjänsteskrivelse av 2012-11-12 med förslag till beslut samt vilka villkor som gäller för att
bedriva enskild pedagogisk omsorgsverksamhet. Enligt lagen kan inte kommuner
säga nej till företag som önskar få anordna denna form av barnomsorg. Uppfyller
företaget de krav och villkor som gäller utifrån lagstiftning, föreskrifter, regler och
allmänna råd, bör inte en kommun teckna eget avvikande avtal.
Alexander Hutter (s) tar upp frågan kring den pedagogiska delen av barnomsorg som
ingår i den kommunala förskolans arbete kontra pedagogisk omsorg. Henrik Lindh
redogör för skillnaden för dessa två former av barnomsorg.
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Martin Göransson (m) ställer frågan om ersättningsnivå och kostnaden för enskild
pedagogisk omsorgsverksamhet ur kommunperspektiv. Sandra Ferm redogör för
att ersättningen grundar sig på samma ersättningsnivå som kostnaderna för kommunens pedagogiska omsorg. Har inte kommunen pedagogisk omsorg i egen regi,
grundar sig ersättningsnivån på jämförelse med närliggande och liknande kommun.
Orust kommun bedriver inte denna omsorgsverksamhet, men utifrån gjord jämförelse kommer ersättningsnivån att vara cirka 80.000 kronor per barn och år.
Kristina Svensson (mp), med instämmande av Martin Göransson (m) och Michael
Relfsson (fpo) föreslår utskottet för lärande besluta enligt förvaltningsområdeschefens förslag, det vill säga att ge Ströms Slott AB rätt till bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg i Orust kommun, att rätt till bidrag gäller under förutsättning att
verksamheten bedrivs utifrån gällande föreskrifter och riktlinjer och att beslutet om
rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar innan 2013-12-31 därefter ska ny ansökan göras.
Alexander Hutter (s) och Catarina Mellberg (s) föreslår avslag till rätt till bidrag för
att bedriva pedagogisk omsorg i Orust kommun för Ströms Slott AB.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att utskottet för lärande
beslutat bifalla Kristina Svenssons förslag.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Ströms Slott AB rätt till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Orust
kommun,
att rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs utifrån gällande
föreskrifter och riktlinjer, samt
att beslutet om rätt till bidrag gäller under förutsättning att verksamheten startar
innan 2013-12-31, därefter ska ny ansökan göras.
Mot utskottet för lärandes beslut anför den socialdemokratiska gruppen, Alexander
Hutter och Catarina Mellberg, reservation till förmån för eget förslag.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2287
§ 155
Budgetmedel för vuxenutbildningar i annan kommun
Gymnasiechef/rektor för vuxenutbildningen Susanne Strömfors redogör för ärendet
om ansökan om medel ur kommunens ”socioekonomiska pott” angående vuxenstudieplatser i annan kommun. Ansökan om medel gäller för:
• ensamkommande flykting (kostnad: 40.700 kronor per termin)
• vuxenstudieplats för truckutbildning (kostnad: 5.600 kronor exkl moms)
Ansökan om medel för dessa utbildningsplatser har tagits upp vid olika tillfällen
med både tjänstemän vid kommunledning samt ledande politiker. Ordförandebeslut/löften har muntligen lämnats av tidigare kommunalråd, dock har inte medel
tillförts vuxenutbildningens budget.
Ett ordförandebeslut ska enligt reglerna anmälas till kommunstyrelsens arbetsutskott,
vilket i dessa fall inte skett.
Kristina Svensson (mp) föreslår att utskottet för lärande ger ordförande i uppdrag
att lyfta frågan och ta med ärendet till kommunstyrelsen för beslut om tilldelning
av medel ur kommunens ”socioekonomiska pott”, samt att paragrafen förklaras
omedelbart justerad.
Utskottet för lärande beslutar
att ge ordförande i uppdrag att lyfta frågan och ta med ärendet till kommunstyrelsen
för beslut om tilldelning av medel ur kommunens ”socioekonomiska pott”, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2621
§ 156
Ansökan om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna år 2013
Skolverket informerar i oktober månad 2012 om bestämmelserna för ansökan om
statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna, år 2013. Ansökan ska vara Skolverket
tillhanda senast 2012-11-16. Bekräftelse på nämndens beslut kan inlämnas senare,
dock senast 2012-12-14.
Gymnasiechefen har tillsammans med Uddevalla kommun och Färgelanda kommun
upprättat gemensam ansökan daterad 2012-11-09 gällande tilldelning av utbildningsplatser för bygg och handel. Gymnasiechefen/rektor för Vuxenutbildningen,
Susanne Strömfors, informerar i skrivelse av 2012-11-09 om bakgrunden till
ansökan. I avvaktan på nämndsbeslut, har ordföranden för utskottet för lärande
undertecknat ansökan, som insändes under vecka 46. Ärendet förs till utskottet för
lärande för godkännande av vidtagen åtgärd samt beslut om omedelbar justering.
Intresse för lärlingsutbildning finns och erbjudande om sådan utbildningsform
bygger främst på en god och bra dialog samt samverkan med företagarna.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna vidtagen åtgärd, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2632
§ 157
Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå 2013
Skolverket informerar i oktober månad 2012 om bestämmelserna för ansökan om
statsbidrag för yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, år 2013.
Ansökan ska vara Skolverket tillhanda senast 2012-11-16. Bekräftelse på nämndens
beslut kan inlämnas senare, dock senast 2012-12-14.
Gymnasiechefen/rektor för Vuxenutbildningen, Susanne Strömfors, informerar om
upprättad skrivelse av 2012-11-05 samt om bakgrunden till ansökan. Gymnasiechefen har även utarbetat ansökan av 2012-11-05. I avvaktan på nämndsbeslut, har
ordföranden för utskottet för lärande undertecknat ansökan, som insänts 2012-1108. Ärendet förs till utskottet för lärande för godkännande av vidtagen åtgärd samt
beslut om omedelbar justering.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna vidtagen åtgärd, samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2653
§ 158
Frisök till gymnasieutbildningar
Idag har ungdomar som är folkbokförda i Orust kommun rätt till frisök. Frisök
innebär att varje elev kan söka till vilket program som helst i hela Sverige och bli
mottagen i varje kommun i landet – även om hemkommunen erbjuder samma
utbildning. I Orust finns i dagsläget det riksrekryterande gymnasieprogrammet
Hantverk och Båtbygg samt Introduktionsprogrammet IM. Även dessa program
kan Orustungdomar söka var som helst i Sverige och bli antagna på. Orust kommun får då betala för utbildningen samt resekostnader eller inackorderingskostnader för dessa elever. Även när det gäller utbildningar som finns i Uddevalla eller
Stenungsund (men inte på Orust) så får Orustungdomarna söka dessa utbildningar
var som helst i Sverige – och Orust kommun får betala utbildningskostnad samt
reskostnad eller inackorderingskostnad.
Orust kommun ingår i Fyrbodals kommunalförbund. Fyrbodals kommunalförbund
är 14 kommuners organisation och är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i
Västra Götalands län som har i uppgift att arbeta för en sammanhållen, enkel och
mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. De 14 kommunerna är
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs,
Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål.
Om vi tar bort möjligheten till frisök skulle det innebära att Orustungdomarna i
första hand söker utbildningar som finns på Orust, och därefter utbildningar inom
Fyrbodal. Om Orustungdomarna vill söka sig till en gymnasieutbildning eller gymnasieskola utanför Fyrbodal kan ansökan göras hos Orust kommun. Genom detta
förfarande kan man bevilja ansökan som är av rimlig grad. Det kan exempelvis vara
en ansökan från elev i Svanesund att söka sig till utbildning i Stenungsund – som inte
ingår i Fyrbodal. Det kan också vara rimligt att bevilja vissa ansökningar till Kungälv
och Göteborg – antingen för att restiden blir kortare för eleven eller för att utbildningen är angelägen och inte finns inom Fyrbodal.
Under läsåret 2012-2013 har vi 607 Orustungdomar som är externt placerade, det vill
säga går en gymnasieutbildning utanför kommunen. Dessa ungdomar är idag fördelade på 104 olika utbildningar, spridda över landet. För eleverna betalar Orust kommun kostnaden för gymnasieplatsen samt resekostnad eller inackorderingstillägg.
En gymnasieplats kostar i genomsnitt 100.000 kr per elev och år, men de dyraste
utbildningarna kan kosta 180.000 kr per år. Reskostnader för en elev varierar beroende på avstånd. Ett exempel är elever som åker till Stenungsund, dit busskort
kostar oss ca 4.500kr/elev och år. Inackorderingstillägget är beroende på avstånd,
men beviljas om avståndet mellan bostad och skola är minst 50 km. Fastställt inackorderingstillägg löper från 13.150 kr/elev och år till 21.150 kr/elev och år (det
sistnämnda beloppet gäller för de som har över 1300 km mellan skola och bostad).
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Konsekvenser för förslaget med slopat frisök:
• Grundtanken med att ta bort frisöket är att få Orustungdomarna att studera på
närmare håll och att detta ger lägre kostnader för Orust kommun.
• Priserna kan variera mycket för olika gymnasieutbildningar. Det finns såväl
friskolor som specialutbildningar som är orimligt mycket dyrare än andra,
vilket inte alls är en garanti för att det är bättre utbildningar. Genom att begränsa valmöjligheterna kan man också kontrollera och styra kostnaderna bättre.
• I dagsläget är det 35 Orustelever som läser ett 4:e år i gymnasieskolan. Ofta
upptäcker eleven att han/hon har hamnat fel och då tar det lång tid innan omval sker och ett år går då förlorat. Anledningen till tidsfördröjningen är dels att
eleverna är utspridda på många skolor och det är svårt att få information från
alla skolor om de problem som uppstår. För den enskilda skolan är det en
ekonomisk vinst att låta eleven gå klart läsåret även om problemen uppstår
på höstterminen. Det är även svårt för studie- och yrkesvägledaren på Orust
att kontakta och överblicka studiesituationen för över 600 elever som är utspridda i landet. Ett fjärde år kan också bli aktuellt om eleven har lång resväg,
inte har tillräcklig motivation och av samma anledning som ovan blir kvar ett
år för länge på en skola. En förhoppning är att om Orusteleverna kan knytas
närmare Orust blir det lättare för Orust kommun att vägleda och hjälpa eleverna på ett tidigt stadie för att undvika ett fjärde år. 35 elever som går ett onödigt
fjärde år kostar kommunen 3.5 miljoner kronor.
• Genom att begränsa utbildningsmöjligheter och avstånd kan vi också hålla nere
resekostnaderna.
• Inackorderingen är dyr för Orust kommun och om vi kan knyta ungdomarna
närmare kommunen slipper vi också betala ut inackordering i lika stor utsträckning. Inackorderingen ligger i snitt på 15.000kr/elev och år – en kostnad som
borde kunna minskas till ett minimum om möjligheten till frisök avskaffas.
Det finns idag en framtidsgrupp som undersöker möjligheterna för att starta ett eller
ett par nationella gymnasieprogram på Orust. Om detta blev möjligt och görbart
skulle man kunna nå ännu större vinster genom att knyta Orustungdomarna till ön.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
att avskaffa möjligheten till Frisök för ungdomar folkbokförda i Orust kommun,
från och med 2013-01-01.
_________
Gymnasiechef/rektor för vuxenutbildningen Susanne Strömfors ger ytterligare
information i ärendet. Besparingsförslaget och avskaffandet av gymnasieelevernas
möjlighet till Frisök får full ekonomisk effekt först tre år efter beslut tagits om
avskaffande av denna möjlighet. Avskaffandet innebär att gymnasieeleverna i första
hand hänvisas och erbjuds studier inom Fyrbodal samt studier i Stenungsund och i
andra hand även i Göteborg.
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Catarina Mellberg och Alexander Hutter (s) belyser vikten av att en tydlig policy
upprättas samt framför önskemål om att få återkoppling i ärendet.
Kristina Svensson (mp) föreslår att utskottet för lärande beslutar enligt
verksamhetens förslag samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att avskaffa möjligheten till Frisök för ungdomar folkbokförda i Orust kommun,
från och med 2013-01-01.
Utskottet för lärande beslutar
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2667
§ 159
Förändring av utbildningskostnad gällande elevplats vid programmet Hantverk
och Båtbygg
Kostnaden för elever utanför Orust som väljer vår riksrekryterande utbildning
Hantverk/Båtbygg, har varit oförändrad sedan vårterminen 2009. Kostnaden
sattes då till 57.600 kronor/termin och elev. Det är kutym att man justerar kostnaden för gymnasieutbildningar vid varje årsskifte. Detta har, av okänd anledning,
inte skett på Orust.
Efter att ha studerat såväl Skolverkets rekommendationer och riksprislista för fristående gymnasieskolor som rimliga höjningsnivåer och faktiska kostnader, har
gymnasiechef/rektor för vuxen- utbildningen arbetat fram ett förslag till reviderad
kostnad, vilken föreslås höjas och fastställas till 66.500 kronor/termin och elev. Det
innebär en kostnadsökning på 3 procent per år samt ett tillägg med 1.600 kronor för
elevdator – i januari år 2013 får alla elever på Hantverk- och båtbyggarprogrammet
en Mac-dator som eleven kan köpa ut när utbildningen avslutas.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att fastställa utbildningskostnaden på Hantverk- och Båtbyggarprogrammet för
elever utanför Orust kommun till 66.500 kronor/termin och elev, samt
att den höjda utbildningskostnaden gäller från och med 2013-01-01.
_________
Alexander Hutter (s) föreslår ett tillägg till föreslagna att-satser för beslut, vilket är
att det årligen ska göras en översyn och eventuell indexhöjning gällande utbildningskostnaden.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa utbildningskostnaden på Hantverk- och Båtbyggarprogrammet för
elever utanför Orust kommun till 66.500 kronor/termin och elev, samt
att den höjda utbildningskostnaden gäller från och med 2013-01-01.
att det årligen ska göras en översyn och eventuell indexhöjning gällande
utbildningskostnaden.
_________
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§ 160
Budget 2012 - Åtgärder för budget i balans
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 upprättade under
våren 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 gavs vid utskottet för lärandes sammanträde 2012-09-24. Verksamheten för lärandes prognostiserade underskott med cirka 18 miljoner kronor, motsvarar cirka 40-50 årsarbetare.
Ekonomen presenterade 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

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20

2012-11-19

budgeten går till kostnader för kompetensutveckling, kopiering, bibliotek, förbrukningsmaterial m m.
• 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.
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• 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.
• 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) framförde att kommunens budgetmedel bör fördelas på ett optimalt
sätt.
Skolchef för grundskola informerade 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 informerade 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 informerade om det muntliga
besked och information hon fått från kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet om ytterligare medel för den elev vars ansökan behandlades i Kommunstyrelsen,
vilka ännu inte kommit verksamheten tillgodo. Gymnasiechefen föreslog i sin tjänsteskrivelse att 1) ett tillskott med 1 miljon kronor sker till vuxenutbildningens budget

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22

2012-11-19

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.
Beslutades att utskottets ordförande ska ta 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) föreslog 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) meddelade att de reserverar sig mot del av beslutet gällande vuxenutbildningens budgetförslag, till förmån
för gymnasiechefens presenterade förslag.
Utskottet för lärande beslutade 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.
_________
Under presidieberedningen inför utskottet för lärandes sammanträde den 15 oktober, framfördes önskemål att verksamheten för lärande ska undersöka och presentera möjliga åtgärder för att få budget i balans ur ett långsiktigt perspektiv.
_________
Under vecka 42 lämnades direktiv för upprättande av förslag till åtgärder och besparingar utifrån kommunens prognostiserade underskott. Politiken arbetar parallellt
med frågan.
Skolchef för grundskola redogjorde vid utskottets möte 2012-10-15 de åtgärder
som genomförts under 2012 inom främst grundskolan och fritidshemmen gällande
budget för 2012 i syftet att göra besparingar, de anpassningar som Verksamheten
för lärande förväntade skulle ge ett positivt budgetresultat men som uteblev samt
förslag till anpassningar och förslag till åtgärder för budgetresultat år 2013:
• Under 2012 har bland annat följande åtgärder gjorts: neddragning av 2 socialpedagogtjänster, avslutande av en skolpsykologtjänst vilket innebär att kvarvarande skolpsykolog arbetar 80 %, neddragning gällande 2 skolvärdtjänster till
att istället omfatta 80 % vardera, avslutande av tjänsten Resurschef, anpassning
och neddragning av antal elevassistenttjänster, större gruppstorlekar där delningstal tillåtit detta, ej tillsatt personal där detta varit möjligt, tydligare regler för övertid m m.
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• Inför 2012 gjordes anpassningar inom förskole- och skolverksamheten – ett färre
antal lokaler förväntades ge ett positivt budgetresultat gällande kostnader för
lokalvård, skolmåltider och vaktmästarresurser. Ett sådant resultat har dock uteblivit.
• Förslag till ytterligare anpassningar inför budget 2013 kan till exempel vara att förändra den centrala ledningsorganisationen vid Verksamheten för lärande, göra en
översyn och förändring av assistentuppdragen vid enheterna och centralt, återföra
lokalvårds- och vaktmästarresurser till Verksamheten för lärande, göra en genomlysning av lärartjänsternas arbetstider, överföra genomförandet av ICDP centralt,
fler pedagoger och färre övrig personal m m.
Skolchef för grundskola informerar också om de oplanerade kostnader som inträffat
2012 och belastar Verksamheten för lärande: lönen för verksamhetschefen som fick
sluta sitt uppdrag i maj, kostnaden för det lönetillägg som betalats ut till de som varit
tf verksamhetschefer under rekryteringstiden gällande ny förvaltningsområdeschef
samt kostnaderna som uppstått i samband med Henåns skolas problematik. Information ges även om det planeras överföringar från andra verksamheter till Verksamheten för lärande: till exempel från Verksamheten för omsorg gällande ensamkommande asylsökande barn och debitering av ICDP-utbildning till de verksamheter
som deltagit.
Kristina Svensson (mp) informerade 2012-10-15 om att politiska diskussioner förs
gällande frågan om kostnaderna för lokalvård och kost samt framförde önskemål
om en beskrivning i kostnader gällande genomförda och eventuella åtgärdsförslag
alternativt en uppskattning av vad dessa kan uppgå till.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Ferm redogör för
ärendet och presenterar upprättad prognos IV 2012, som visar på ett underskott
med 16,4 miljoner kronor, i vilken inte kostnaderna för Henåns skola ingår. Till
största delen beror underskottet på de kostnader som är svåra att påverka:
• Skolskjuts: - 2.300 tkr
• Gymnasieskolan/Vuxenutbildningen: - 3.000 tkr
• Kost: - 2.900 tkr
• Städ/vaktmästeri: - 3.700 tkr
• Särskolan och modersmål: - 845 tkr
Därutöver redovisar följande verksamheter ett underskott:
• Grundskolan: - 7.530 tkr
• Enskild verksamhet: - 1.200 tkr
Största delen av grundskolans kostnader utgörs av personalkostnader, kostnader för
städ och vaktmästeri. Kostnaderna hos gymnasieskolan och vuxenutbildningen utgörs av köp av gymnasieplatser samt för städ och vaktmästeri. Den ökade kostnaden för skolskjuts grundar sig på nytt trafikavtal, vilken tidigare grundat sig på ett
gammalt avtal med förmånligt pris. För enskild verksamhet var budget 2012
beräknad utifrån färre antal elever än vad utfallet visar.

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24

2012-11-19

De åtgärder som vidtagits under 2012 och som skulle inneburit ett mindre negativt
budgetresultat och fått budgeten i bättre balans vid årets slut, uteblir av uppkomna
ökade och oförväntade kostnader för till exempel elevers behov av särskilt stöd,
kostnader med anledning av Bagarevägens förskola, förlängd anställningstid för
tillförordnad chefstjänst vid f.d Resursenheten/Elevhälsan m m.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 161
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 gavs 2012-10-15 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
lärare behöver göras.
• Köp av vuxenutbildningsplatser (statsmedlet är obefintligt)
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh redogör för ärendet. Förslaget om tilldelad
budget för år 2013 innebär att verksamheten för lärande har en budget som utgör ett
preliminärt underskott med cirka 17 miljoner kronor redan vid ingången av året.
Cirka 4 miljoner utgörs av ökade kostnader för enskild verksamhet 2013 i och med
ökade kostnader för kost, städ och datorsatsning som grundar sig på de kostnader
som grundskolans verksamhet beräknas få. Verksamheten för lärande kommer också
att ha stora kostnader för köp av utbildningar i annan kommun. Redogörelse ges
även för elevkostnaden utifrån SCB:s statistik avseende år 2011:
Totalkostnaden i kronor per elev
Undervisning (lärare, rektor m.fl.)
Läromedel (inklusive datorer)
Skolmåltider
Elevvård
Lokalkostnader
Skolskjuts
Övriga kostnader (adm, skolvärd,
elevass, SYV, kompetensutveckling etc)

Orust
115.486 kr
42.689 kr
3.320 kr
7.510 kr
3.557 kr
31.393 kr
6.822 kr
20.015 kr

Jämförelsekommuner *)
95.334 kr
43.807 kr
2.795 kr
6.171 kr
3.310 kr
21.094 kr
6.920 kr
11.237 kr
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*) I Jämförelsekommunerna ingår kommunerna inom V8-området, Lilla Edet samt Tjörn.

Kostnaderna för undervisning (inklusive lärartäthet), läromedel, elevvård och skolskjuts är i princip likställda övriga jämförelsekommuners. Däremot är kostnaderna
för skolmåltider, lokaler och övriga kostnader skiljer sig däremot och är mycket
högre än jämförelsekommunernas. Det är troligen främst inom dessa tre områden
en översyn bör göras och besparingar kan ske.
Åtgärder inför 2013:
Verksamheten för lärande saknar cirka 17 miljoner kronor, vilket motsvarar 35-40
tjänster
• Vad ”smärtar minst”?
• Barn- och elevfokus?
• Diskussion kring det vi kan påverka?
• Förslag på ”minst dåliga och kännbara åtgärder”?
• Förslag på ”bra åtgärder på sikt”?
Förslag till besparingsåtgärder och trolig ekonomisk effekt 2013, utifrån det som går
att påverka:
• Neddragning av rektor, en årsarbetare: 700 tkr
• Vakanssättning av tjänsten utvecklingssekreterare: 450 tkr
• Nedläggning av Öppna förskolan: 275 tkr
• Nedläggning av Dygnet-runt-öppna avdelningen: 750 tkr
• Minskning av icke pedagogisk personal (elevassistenter mfl): 2.500 tkr
• Ersättning från VFO för ensamkommande flyktingbarn: 450 tkr
• Inkomstkontroll av föräldraavgifter inom barnomsorgen: 250 tkr
Efter ovanstående besparingar, som uppgår till 5.375 tkr, krävs neddragning med
ytterligare cirka 10 miljoner kronor motsvarande 20-25 årsarbetare, för att komma
inom ram.
Att göra neddragningar inom lärartätheten, kommer högst sannolikt att få allvarliga
konsekvenser ur ett elevperspektiv. En besparing inom förskola, skola, kost och
städ innebär en kostnadsminskning gällande ersättning till enskild verksamhet.
Redovisningen av förslag till möjliga besparingsåtgärder har ännu inte samverkats
eller förhandlats om.
Martin Göransson (m) lyfter frågan om att göra en översyn av skolskjutsorganisationen kontra skolornas start- och sluttider, för att eventuellt kunna göra besparingar
inom detta kostnadsområde där en buss motsvarar en kostnad om cirka en miljon
kronor. Martin Göransson redogör också för hur skolskjuts och linjetrafik fungerar
samt möjligheterna till påverkan och besparingar.

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28

2012-11-19

Skolchef Helena H.Kronberg belyser att konceptet ”Samlad skoldag” troligen kan
komma att påverka kostnaden för skolskjuts: ett upphörande av Samlad skoldag gör
att ytterligare en buss behövs sättas in för att skjutsa hem barnen även vid 12-tiden.
Catarina Mellberg (s) belyser tidigare beslut angående införande av Balanserad
styrning utifrån ekonomi, politiska mål osv.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 162
Henåns skolas lokalsituation och information från Arbetsmiljöverkets besök
Utskottet för lärande har kontinuerligt fått information om Henåns skolas lokalsitution. 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 gav 2012-09-24 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 gavs bland annat till personalen inom IT och lokalvård 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. Den gjorda utflyttningen av verksamheten
till andra lokaler är en tillfällig lösning samt att information fortsätter ges löpande om
pågående arbete med åtgärder, vilket är viktigt att poängtera.
_________
Skolchef för grundskola gav vid utskottet för lärandes möte den 2012-10-15 uppdaterad information i ärendet: det har förekommit en viss mån av ventilationsproblem i Baggiums f.d lokaler och att det kvarstår problem för år F-3 i och med
att mögel har påträffats i Scoutstugan, att det även finns andra praktiska bekymmer
som till exempel mattransporter, behovet av att iordningsställa möbler osv både
morgon och eftermiddag.
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Hälften av verksamheten för år F-3 utlokaliserades till Hällevi-området och Scoutstugan i Henån och den andra hälften av år F-3 flyttade in i undervisningslokaler vid
gymnasiekolans/vuxenutbildningens verksamhetslokaler samt i matsalen. En översyn har gjorts gällande andra tillfälliga lokaler och inom kort kommer eleverna i år
F-3 istället att ha sin undervisning i de lokaler som Bagarevägens förskola hittills
nyttjat, det vill säga sammanträdesrum 7, Strandvägen och den modul som förskolan
haft tillgång till men lämnar denna veckan då de flyttar in i de lätta byggnaderna.
Även denna lösning är en tillfällig lösning i väntan på de lätta byggnaderna som
beräknas levereras den 15 november och fram tills Henåns nya skola åter kan tas i
bruk.
Skolverksamheten som flyttat till Myckleby och Ellös skolor fungerar bra, men även
detta är en tillfällig lösning tills Henåns nya skola åter kan tas i bruk.
Vid samverkansmötet den 11 oktober informerade en av de fackliga representanterna om den information som en entreprenör lämnat gällande skolans ventilationssystem. Entreprenören är av uppfattningen att det är fullt möjligt att byta Henåns
skolas nuvarande ventilation till ett konventionellt ventilationssystem, om detta
skulle visa sig vara nödvändigt. Henåns skola är byggd med högt till tak, vilket gör
att det mycket lätt antingen kan installeras ett annat ventilationssystem och bygga in
detta under nytt innetak eller installeras ventilationstrummor som därefter till exempel kan målas i färgglada färger – det senare alternativet skulle reducera kostnaden
något.
_________
Skolchef Helena H.Keonberg ger information i ärendet. Alla årskurser har nu fungerande lokaler att bedriva undervisning i – synpunkter framförs gällande till exempel elevernas utemiljö, personalens minskade möjlighet till samarbete. Dessa frågor
är dock av upphörande art.
Besked har lämnats att de lätta byggnaderna (modulerna) troligen är på plats och
inflyttningsklara vid årsskiftet och att verksamheten kan starta i dessa lokaler vid
vårterminens start. Upphandlingen och bygglovet, inklusive grannyttranden- och
samverkan är klara.
AK Konsult kommer preliminärt att lämna ny rapport fredagen den 23 november.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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§ 163
Lokalbehov: Ombyggnation av Ängås skola
Utskottet för lärande beslutade 2012-02-27, § 18, att 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 Varekils 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 2012-03-26 ytterligare information i ärendet
gällande behov av ombyggnation av Ängås skola samt allergiavdelning.
Utskottet för lärande beslutade 2012-03-26, § 44, att ge verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att även upprätta ett kostnadsförslag till ombyggnation av
Ängås skola samt allergiavdelning.
__________
Kristina Svensson (mp) informerade vid utskottet för lärandes sammanträde den 27
augusti 2012 om att frågan gällande sporthall i Svanesund har lyfts ur ärendet om
Ängås skolas ombyggnation och kommer att behandlas separat. Arkeologiska
undersökningar har gjorts och är avslutade.
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskola/tf verksamhetschef, informerade dels
om att arbetet med en ombyggnation av Ängås skola snarast möjligt behöver påbörjas eftersom arbetsmiljön i F-6 skolan är undermålig, vilket den varit under några
år samt dels om upprättad skrivelse av 2012-08-23 gällande verksamheten för lärandes önskemål om att få utse och inrätta en samordnare mellan skola och byggprocess
vid Ängås skola, med minst 40 % tjänstgöring.
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Under projekteringstiden har en av rektorerna vid Ängås skola haft uppdraget som
samordnare och varit delaktig i byggprocessen samt då haft 50 % tjänst för uppdraget. Detta uppdrag drogs in under våren 2012.
Efter den utvärdering av processen kring byggandet av Henåns skola som gjorts, har
verksamheten för lärande klart kunnat konstatera att bristen på samordnare mellan
byggprocess och skola inneburit en stor brist, vilket bidragit till många av de problem som beskrivits runt uppstarten av den nya skolan.
Med bakgrund utifrån erfarenheterna vid nybyggnationen av Henåns skola, önskar
verksamheten för lärande få möjligheten att utse en samordnare med minst 40 %
tjänstgöring för att undvika att samma problematik uppstår vid Ängås skolas ombyggnation, för att säkra att samordning sker bättre mellan Ängås skolas ordinarie
verksamhet, aktiviteterna och följdverkningarna av byggprocessen som uppstår, för
att göra personalen trygg samt för att all kunskap från lärandeverksamheten ska få
utrymme i byggprocessen.
Under den tid då en av rektorerna hade neddragning av sin tjänst för uppdraget som
samordnare i samband med byggprocessen, anställdes personal för förstärkning av
ledarskapet vid skolan via den vakans med 50 % som finns för de yngre skolåren vid
Ängås skola.
Utskottet för lärande stödjer behovet av samordnare under byggprocessen. Utskottet
för lärande beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott och
Kommunstyrelsen för att i samråd besluta nivå på tjänsten som samordnare, var den
ska ligga samt möjlighet till finansiering av denna samt att paragrafen var omedelbart
justerad.
_________
Skolchef för grundskola informerade utskottet för lärande vid mötet 2012-10-15 om
att verksamheten inte erhåller information i ärendet, dock florerar icke-officiell
information om att samordnare har utsetts.
Kerstin Gadde (s) informerade om att utskottet för samhällsutveckling har fattat
beslut att tilldela rektor Lars Eriksson uppdraget som samordnare i byggprocessen
kring Ängås skolas ombyggnation.
Kristina Svensson (mp) tog på sig uppdraget, i egenskap som utskottet för lärandes
ordförande, att föra dialog i ärendet samt belysa de principer och den arbetsgång
som bör gälla.
Diskussioner fördes kring ombyggnationen av Ängås F-6 skola samt 7-9 skola. Det
är viktigt att hela konceptet med ombyggnation av F-6 skolan och 7-9 skolan
genomförs. Avtal har tecknats med entreprenören Hansson & Söner AB.
_________
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och skolchef Helena H.Kronberg ger information i ärendet. Rektor Lars Eriksson kommer åter att vara samordnare i ombyggnationen av Ängås skola. Uppdraget som samordnare i byggprojektet har beslutats
till en omfattning av 25 %, dock kommer denna omfattning av uppdraget troligen
att behöva utökas.
Personalen är trygg med detta beslut och valet av samordnare, då samverkan skötts
i en mycket bra dialog under hela utredningstiden med både personal och fackliga
representanter.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35

2012-11-19
KS/2011:2007

§ 164
Lokalbehov: Ombyggnation av Varekils förskole- och skollokaler
(allergiavdelning)
Skolchef Helena H.Kronberg informerade vid utskottet för lärandes sammanträde
2012-05-28 om förändrade behovsanpassningar i ärendet gällande den sanerade
allergiavdelningen, som skulle placeras vid Ängås skola.
Utifrån de förändrat behov av graden för allergisanerad lokal, bostadsort, befintlig
barngrupp, förälders önskemål samt den försenade starten för ombyggnation av
Ängås skola föreslås den allergisanerade avdelningen förläggas till Varekils skola,
vilket var ursprungsplanen.
Utskottet för lärande föreslogs besluta att förlägga den allergisanerade avdelningen
till Varekils skola, i enlighet med ursprungsplanen.
Diskussioner fördes både gällande förslaget att förlägga den allergisanerade avdelningen i Varekil istället för vid Ängås skola samt om den framtida ombyggnationen
av Ängås skola.
Utskottet för lärande beslutade 2012-05-28, § 70, att lämna ärendet gällande förläggning av den allergisanerade avdelningen i Varekil vidare till utskottet utskottet för
samhällsutveckling för verkställande inför terminsstart hösten 2012, och det ska
vara klart senast 1 augusti 2012 samt att en allergisanerad avdelning ska ingå i den
långsiktiga lösningen av ombyggnationen av Ängås skola.
Det föreligger för skolans räkning, ett behov 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 gav vid
utskottet för lärandes sammanträde 2012-03-26 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.
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Kristina Svensson föreslog att förslag till beslut omformuleras till följande lydelse:
”Utskottet för lärande beslutar att 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.”
Utskottet för lärande beslutade 2012-03-26, 43, att 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.
__________
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskola/tf verksamhetschef, informerade utskottet för lärande vid mötet 2012-08-27 att Varekils förskole- och skollokaler är i
stort behov av renovering samt om önskemålet från verksamheten att bygga ihop de
båda byggnaderna, vilket bland annat skulle underlätta leverans av måltider, möjlighet till hemkunskapssal och en mycket mer flexibel verksamhet. Denna lösning
skulle resultera i stora vinster, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Viss
problematik behöver löses snarast. Vecka 38 kommer allergiavdelningen att vara
klar att nyttjas.
Utskottet för lärande beslutade 2012-08-27, § 109, att information skulle ges regelbundet om Varekils förskole- och skollokalers behov av renovering för att tidigt få
information om problematiken ökar i omfattning.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och skolchef Helena H.Kronberg ger information i ärendet. Både förskolan och skolan är i stort behov av renovering. Omfattande provtagningar har nyligen gjorts, vilka pekar på fuktskador i väggar och i
syll som behöver åtgärdas. Däremot har inga emissionsproblem påvisats.
Alexander Hutter (s) ställer fråga gällande den inventering som kommunens säkerhetssamordnare gjorde under våren 2012 gällande trafiksituationen vid förskolan och
skolan. Helena H.Kronberg informerar om att vissa åtgärder redan vidtagits samt att
fler åtgärder arbetas med.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37

2012-11-19
KS/2012:2685

§ 165
Rutiner: Förfarande och hantering av inkomna motioner
Ordföranden Kristina Svensson redogör för ärendet och framför vikten av att ärendenas hantering och ärendegång samt återkoppling sker enligt reglerna.
Bland annat tas motionerna om teknikpark och fler lekplatser upp för diskussion.
Susanne Gustafsson har upprättat tjänsteskrivelse och svar gällande motionen om
fler lekplatser i kommunen. Helena H.Kronberg har upprättat tjänsteskrivelse och
svar gällande motionen om teknikpark, vilket är ett ärende det fortfarande arbetas
med.
Utskottet för lärande beslutar
att ge verksamheten för lärande i uppdrag att undersöka hur hantering, beslut och
ärendegången varit i ärendena ”Motion om Teknikpark” och ”Motion om fler lekplatser i kommunen”.
_________
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§ 166
Information från besök vid Ängås skola
Ordföranden Kristina Svensson ger information utifrån vad som framkom vid ett
besök vid Ängås skola och eleverna i årskurs 6.
Besöket genomfördes utifrån det brev som eleverna i årskurs 6 skrivit till ordförande
i utskottet för lärande. I elevernas brev framfördes synpunkter på datorsatsningen
och att eleverna i årskurs 4-6 skulle få en dator per 4 elever. Eleverna i år 7-9 får en
dator per elev, vilket upplevs orättvist. Eleverna förde fram sitt önskemål om att
kommunen ger en dator till varje elev från och med när de går i årskurs 6. Eleverna
berättade också att räknat ut att kommunen, under de år som eleverna gått i skolan
från och med förskoleklass till årskurs 6, har betalat lika mycket i pengar som det
skulle kosta att köpa en dator till varje elev. Ordföranden Kristina Svensson hade vid
besöket informerat eleverna om att den totala kostnaden som kommunen betalat till
skolan för att köpa läromedel, har betalats ut med ett mindre belopp varje år till
skolan.
Enligt kommunens IT-plan ska det finnas en ökad tillgänglighet av datorer för eleverna och för elever i årskurs 4-6 är det beslutat om en dator per 4 elever. Detta innebär
en ökad tillgänglighet till datorer om man jämför med antalet datorer som finns på
skolorna idag.
Ordförande Kristina Svensson lovade eleverna i år 6 en återkoppling på att deras
synpunkter framförts till övriga politiker i utskottet för lärande, vilket görs genom
att delge eleverna protokollet från dagens politiska utskottsmöte.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för att informationen och elevernas synpunkter om datorsatsning och tilldelning av antalet datorer har framförts.
_________
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§ 167
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Skolchef Helena H.Kronberg ger information gällande inkomna beslut och
anmälningar från bland annat Skolinspektionen.
1.

Skolinspektionens beslut i ärende gällande Anmälan angående tillsynsansvar
för elever med skolplacering vid Stensbo Friskola och Ellös skola.
Dnr LVS/2012:21-606.
Skolinspektionen vidtar ingen åtgärd. Deras bedömer/konstaterar att tillsynsansvaret över eleverna är fördelat mellan huvudmannen för Stensbo
Friskola och Orust kommun som huvudman för fritidsverksamheten, samt
att tillsynsansvaret är gemensamt och omfattar elevernas hela skoldag. De anser att den uppkomna situationen måste lösas av huvudmännen gemensamt.
Ansvaret vilar på alla parter och meningsskiljaktigheter får inte leda till att
elevernas trygghet äventyras.

2.

Skolinspektionen riktade i sitt beslut 2012-04-13 ett föreläggande mot Orust
kommun, som innehöll krav på åtgärder med anledning av elevens rätt till särskilt stöd. Orust kommun redovisade därefter vidtagna åtgärder. Utifrån de
uppgifter som ingår i kommunens redovisning, bedömer Skolinspektionen att
Orust kommun vidtagit tillräckliga åtgärder och att uppföljningen av ärendet
därmed avslutas.
Verksamheten för lärande har gjort en överenskommelse med trafikentreprenör
om att från och med den 9 december 2012 (vid tabellskiftet), kommer linjebussen som avgår från Hälleviksstrand klockan 12:30 till Ellös att trafikera Ellös
skolas busslinga. Detta löser situationen för de elever som kommer från Stensbo
till sin fritidsverksamhet vid Ellös skola och säkerställer deras skolskjuts denna
sträcka.

__________
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen
att överlämna ovanstående myndigheters beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

