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§1
Besök från allmänheten
Utskottet för lärandes sammanträde inleds med ett besök av föräldrar som berörs av
budgetåtgärderna ”Nedläggning av Nattis” och ”Nedläggning av Öppna Förskolan”.
De framför sina synpunkter och farhågor, främst ur ett socialt perspektiv. För småbarnsföräldrar betyder Öppna förskolans verksamhet mycket: bland annat utifrån
samarbetet med hälso- och sjukvård, möjligheten till utbyte av erfarenheter föräldrar
emellan och för de föräldrar som har annan bakgrund och härkomst. När det gäller
nedläggning av ”Nattis” (dygnet runt öppna avdelningen på förskolan) beskriver
man oron gällande ökad arbetslöshet och minskad inflyttning av barnfamiljer som
några exempel.
Dialog förs och närvarande politiker och tjänstemän förklarar att utskottens möten
inte är öppna/offentliga möten – däremot är både Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige öppna möten. Det också i dessa forum som bland annat beslut
om budgetfrågor tas. Det ges information om lagstadgade krav kommunen har att
rätta sig efter, kravet på kvalitén i verksamheterna samt hur budgetarbetet sker i
kommunen. Närvarande politiker tar till sig föräldrarnas syn- punkter och oro inför
beslutet som tas av Kommunstyrelsen i februari månad, samt tackar för visat
intresse.
_________
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§2
Information: Matematiksatsning PISA 2015 - Projekt med riktade medel/
statsbidrag
Skolchef Helena H.Kronberg ger information i ärendet och om de riktade medel i
form av statsbidrag som kommunerna tillhandahåller under 2013 för en satsning
inom ämnet matematik, som innebär en utökning av timplanen för år 1-9.
De 4 olika personalnivåerna: lärare, rektor, skolchef samt politiker är ett krav för att
delta i nätverket Bohuslän. I kommunens arbetsgrupp deltar fyra lärare – en från
vardera skola, vilket gör det lättare att nå ut med information, kunskap osv. Kommunens lokala arbetsgrupp gällande matematiksatsningen för år 1-9 har fler deltagare
och där är också förskola, fritidshem och förskoleklass representerade. Totalt deltar
cirka 50 kommuner i projektet.
_________
Skolchef Helena H.Kronberg ger uppdaterad information i ärendet:
• Ansökan ska vara Skolverket tillhanda senast 8 februari.
• Fortbildning i matematikdidaktik erbjuds lärare som undervisar i matematik.
• Syftet med matematiksatsningen är att öka elevers måluppfyllelse i matematik
samt stärka och utveckla kvalitén i matematikundervisningen.
• Huvudmannen ska utse matematikhandledare som ska erbjudas särskild
fortbildning. Orust kommun avser att utse 2 lärare. Skolverket står för
kostnaderna.
• Rektorer, vars lärare deltar i fortbildningen, får också utbildning.
• Fortbildningen bygger på ett kollegialt lärande.
• Fortbildningen är uppbyggd i moduler. Varje modul är indelad i 8 delar och
varje del är uppdelad på 4 moment. Varje modul tar cirka 30 timmar samt tid
för undervisning.
• Handledare utses av huvudmannen. Handledaren ska bland annat vara behörig
i matematik, ha minst 4 års erfarenhet av att undervisa i ämnet, tjänstgöra med
minst 20 % tjänstgöring som handledare (tiden ska ingå i lärarens arbetstid).
• Statsbidrag för matematikhandledare kan lämnas i max 4 år.
Riktade medel (statsbidrag) för satsningen finns och ansöks av huvudmannen. För
att delta i matematiksatsningen krävs ett politiskt beslut.
Utskottet för lärande beslutar
att godkänna anmälan om deltagande i Matematiksatsningen.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2187
§3
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.
Svårigheter med att genomföra besparingar inom gymnasieskolan och
vuxenutbildningen, då kostnaderna för dessa verksamheter inte går att påverka har
belysts, och information om förslag till ett framtida utökat kursutbud som motsvarar
fler elevers önskemål och behov av kompetens har lyfts.
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 en reglering av kostenhetens underskott innebär en markant ökning av
verksamheten för lärandes prognostiserade underskott i budget för 2012 samt att
fördelning av budgetmedel bör göras 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.
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
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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 gav vid utskottet för lärandes sammanträde
2012-11-19 information i ärendet. Förslaget om tilldelad budget för år 2013 innebär
att verksamheten för lärande har en budget som utgör ett preliminärt underskott
med cirka 15 miljoner kronor redan vid ingången av året, vilket motsvarar cirka 3540 tjänster. 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 gavs även för elevkostnaden utifrån SCB:s statistik avseende år 2011.
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.
Förslag gavs även till besparingsåtgärder och trolig ekonomisk halvårseffekt 2013,
utifrån det som går att påverka. Efter redovisade besparingar, som då uppgick till
5.375 tkr, krävdes 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.
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Martin Göransson (m) lyfte 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.
Skolchef Helena H.Kronberg belyste 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) belyste tidigare beslut angående införande av Balanserad
styrning utifrån ekonomi, politiska mål osv.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav uppdaterad information vid utskottet
för lärandes sammanträde i december. Årets underskott med 15 miljoner kronor är
mycket svårt att hämta hem och få i balans. Det är också små möjligheter att uppnå
ett nollresultat under 2013. Arbete med åtgärder sker dock fortlöpande, för att så
småningom komma i budgetbalans. Att arbeta ur ett mer långsiktigt perspektiv är
viktigt. Arbetet med åtgärder ska även ske parallellt med facklig samverkan och
MBL-förhandlingar. De åtgärder som presenterats under november och december
har varken samverkats om eller förankrats och hanterats som politiska beslut. Henrik
Lindh ställer frågan om utskottet för lärande ger förvaltningsområdet lärande i
uppdrag att konkretisera budgetunderskottet och komma med förslag till åtgärder.
Kristina Svensson (mp) har framfört önskemål om att en djupdykning görs gällande
kommunens dygnet-runt-öppna förskola:
• är den rätt placerad (dels utifrån de barn som har sin barnomsorg där och dels
utifrån närliggande kommuners behov om tillgång till platser) ?
• finns intresse hos andra kommuner om köp av barnomsorgsplats?
• antal barn som beviljas skjuts (till exempel taxiresor) till sin barnomsorgsform?
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet samt redovisar
förslag till besparingsåtgärder gällande budget 2013:
• Neddragning av rektorstjänst: 700 tkr (redan genomfört)
• Vakanssättning/neddragning av tjänsten utvecklingssekreterare: 500 tkr
• Nedläggning av Öppna förskolan: 555 tkr
• Nedläggning av Dygnet-runt-öppna avdelningen: 1.625 tkr
• Minskning av icke pedagogisk personal/personal utöver elevpeng: 4.500 tkr
• Ersättning från VFO för ensamkommande flyktingbarn: 400 tkr
• Neddragning inom särskolan: 1.000 tkr
• Avdelningen i Varekil: 1.000 tkr (redan genomfört)
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Inkomstkontroll av föräldraavgifter inom barnomsorgen: 250 tkr
Neddragning av en kuratorstjänst: 480 tkr
Neddragning av kost, städ, vaktmästeri: 1.500 tkr
Neddragning Vuxenheten/gymnasieskolan: 1.500 tkr
Neddragning inom skolskjuts: 400 tkr
Neddragning inom enskild verksamhet: 1.500 tkr

Förslagen till budgetbesparingar förtydligas ytterligare:
Nattis
I summan 1.625 tkr ingår inte kostnad för lokalhyra. 28 barn har idag sin barnomsorg inom Nattis-verksamheten, varav 20 barn är i skolåldern och 8 barn är förskolebarn. Vid en undersökning av några närliggande kommuner, framkommer att
Stenungsund har liknande form av barnomsorg medan Tjörn försöker hitta lösningar
och göra ambitionsanpassning utifrån behov. Önskemål framförs om att få en
sammanställning över vilka yrkesgrupper som berörs av denna service och barnomsorgsform. Svar ges att det är en bredd av berörda föräldrars yrkesgrupper men
främst är det föräldrar som arbetar inom vård, omsorg, handel, sjöfart och industrier
som nyttjar barnomsorgsformen.
Fråga ställs om möjligheten till annan lösning och form av barnomsorg, till exempel
pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Sådan form av barnomsorg bedöms inte vara
möjlig utifrån dels olika avtalsområden men främst utifrån beläggningen av antalet
barn som varierar under veckodagar och tid.
Öppna förskolan
I summan 555 tkr ingår kostnad för lokalhyra, vilken betalas av Förvaltningsområdet
Lärande. Den 0,75 tjänst som redovisas avser personal inom Lärandes verksamhet,
även Förvaltnings- området Omsorg har personal anställd inom Öppna förskolan.
Öppna förskolan har cirka 45.000 besök per år, cirka 100 familjer nyttjar barnomsorgsformen som upplevs vara en mycket viktig mötesplats.
Ökad intäkt
Ökad intäkt, genom kontroll av föräldraavgifter, genererar viss administration.
Förvaltningsområdet har önskemål om politisk förankring och beslut gällande
kontrollen att avgifterna hanteras och justeras korrekt.
Alexander Hutter (s) framför att det bör vara en rutin som sker kontinuerligt utifrån
en bestämd tidsperiod. Diskussion förs och resulterar i att ärendet behandlas på nytt
i mars månad för beslut.
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Icke pedagogisk personal inom förskolan
De 900 tkr som tidigare kunnat nyttjas av samtliga förskolechefer, har hanterats
sparsamt och förnuftigt under åren, till att anställa extra personal då behov uppstått.
Förskolecheferna har ett budgetresultat för år 2012 med i stort sett + 0.
Diskussion förs om besparingsåtgärden är en verksamhetsfråga kontra politisk fråga.
Martin Göransson (m) föreslår att budgetåtgärden hanteras som en verksamhetsfråga.
Särskolan
Särskolans budget har genom åren varit tilldelad utifrån organisation, inte utifrån
elevpeng. Då elevantalet minskar, bör budgeten anpassas utifrån elevantalet.
Personal utöver elevpeng, grundskolan
Budgetåtgärden berör samtliga skolor, främst dock Henån och Ängås skolor. Kostnaderna avser extra personal utöver budgetram som till exempel elevassistenter,
skolvärdar, elevhälsans tidigare personalorganisation m.m.
Kuratorstjänst
Neddragningen av en kuratorstjänst innebär en automatisk kvalitetssänkning, men
bedöms som en möjlig åtgärd utifrån elevantal, nyckeltal osv. Neddragningen innebär ingen uppsägning/varsel av personal: en av kuratorerna i organisationen har sagt
upp sin anställning och en kurator kommer att vara tjänstledig för fackliga uppdrag
centralt med 40 %.
Bengt Torstensson (s) ställer fråga om eventuellt samarbete med andra kommuner
(till exempel inom SOLTAK) om behov uppstår. Förvaltningsområdeschef framför
vikten av att ha en bra basorganisation, då tjänster inom elevhälsan bygger på förtroendet mellan elev och personal.
Intäkter från VFO (tidigare verksamheten för omsorg)
Intäkten som skulle överföras från Förvaltningsområdet Omsorg gällande kostnader
för ensamkommande asylsökande barn, uteblev 2012. Förslaget kvarstår som en
budgetåtgärd för 2013. Ärendet föranleder inget politiskt beslut om överföringen
görs.
Kost, städ och vaktmästeri
Kostnaderna för kost, städ och vaktmästeri uppgår till cirka 27 miljoner av lärandes
budget. Överenskommelse har träffats mellan Lärande och Samhällsutveckling
gällande vaktmästarna inom skolorna/förskolorna, vilka kommer att återgå och
tillhöra Lärande. Åtgärden innebär en automatisk besparing då den grundar sig på
budgeterade personalkostnader.

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9

2013-01-28

När det gäller kostnader för kost och städ pågår dialog. Bedömningen är att budgetåtgärderna kan lösas genom naturliga avgångar under året. En konsekvens med färre
anställda innebär en kvalitetssänkning, hur omfattande har ännu inte redovisats. Av
de 2,8 miljoner som Samhällsutveckling aviserat som budgetbesparing utgörs 1,5
miljoner som budgetåtgärd inom Lärande.
Vuxenheten/Gymnasieskolan
Neddragningen med 1.000 tkr innebär en kvalitetsminskning i verksamheten, bland
annat berörs köp av utbildningsplatser för vuxna. Politiken framför önskemål om att
undersöka om budgeten för Omsorg påverkas och om detta i så fall bör ingå i konsekvensbeskrivningen (till exempel om utebliven beviljad utbildning för vuxna medför extra kostnad i form av försörjningsstöd).
Skolskjuts
Neddragningen av busskort med 400 tkr tangerar gränsen i Skollagen, men är relativt
prövad för att beslut ska kunna tas.
Utskottet för lärande beslutar
Konsekvensbeskrivningar och riskbedömningar har inte upprättats, utan ska göras i
facklig samverkan. Konsekvensbeskrivningarna kommer främst att upprättas ur ett
personalperspektiv.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen,
att ge en eloge för ett väl utarbetat förslag till budgetåtgärder, samt
att lämna budgetfrågan och förslagen till besparingsåtgärder samt de kommande
upprättande konsekvensbeskrivningarna, vidare för diskussion till Kommunstyrelsen.
_________
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§4
Budgetuppföljning 2013
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om hur arbetet och uppföljning av budget ska ske under 2013, där även de politiska kostnaderna ska ingå.
En budgetprognos samt utfall kommer månatligen att delges, med start mars månad
då utfallet för januari-februari redovisas. Prognoser upprättas i mitten av respektive
månad av tekniska skäl.
En redovisning av ett preliminärt bokslut för år 2012 visar på ett underskott med
-21.161 tkr varav 3.159 tkr avser de extra kostnader för Henåns skola som belastat
Förvaltningsområdet Lärande. Totalt har de extra kostnaderna uppgått till 6,4
miljoner kronor, vilka redovisas budgetmässigt på särskilt konto. Resultatet för
Förvaltningsområdet Lärande visar på ett underskott med 18 miljoner kronor,
exklusive merkostnaderna i samband med Henåns skola.
Redovisning görs även per verksamhet, bland annat följande:
Lärande
1.563 tkr (inkl medel för datorsatsning och utredning
av Friskola)
Grundskola, inkl elevhälsa - 9.014 tkr (varav 1.212 tkr Henåns skola. Inga medel
överförda från Omsorg för ensamkommande asylsökande barn )
Särskolan
- 1.019 tkr (kostnader för grundsärskola, gymnasiesärskola och modersmål)
Skolskjuts
- 3.885 tkr (något dyrare avtal samt ökad kostnad för
fler busskort. 1.935 tkr avser extra skolskjutskostnader
i samband med Henåns skola)
Enskild verksamhet
- 1.325 tkr
Vuxenheten/gymnasiet
- 4.022 tkr (varav cirka 3 miljoner kr avser köp av
gymnasieplatser samt kostnader för städ/kost)
Förskolan
- 487 tkr (inkl kostnader för lätta byggnader)
Kost
- 2.973 tkr
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§5
Situationen inom barnomsorgen
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet, både ur ett köoch framtida perspektiv.
Information lämnades vid utskottet för lärandes sammanträde i december om att
man vid förvaltningen redan då kunde se att det är 8 barn i kö till barnomsorgsplats i
Henån-området, där det inte finns några lediga platser.
Kristina Svensson (mp) föreslår på nytt att nuvarande politiska beslut om 15timmars barnomsorg och den avlastning det innebär för personalen, fortsätter att
gälla även under våren 2013.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att det i början av januari
månad gavs indikationer om ett bekymmersamt läge gällande situationen inom
barnomsorgen: förskolorna i Varekil, Svanesund och Henån hade inga platser att
erbjuda däremot fanns viss tillgång av barnomsorgsplats i Ellös och Tvet. Behovet
av barnomsorgsplats är störst i Henån-området.
Behovet av barnomsorg har därefter förändrats något, dock föreligger behov av en
lösning inom snar framtid. I dagsläget ges inga signaler om akut behov av barnomsorgsplatser, men marginalen är knapp. En översyn bör göras av förskolornas lokaler
och lokalbehov, utifrån kringkostnader och realistiska kostnader för att få en helhetsbild.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§6
Statistik: Förskolans 15-timmars barnomsorgsplatser
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om kommunens 15timmars barnomsorg, utifrån det beslut som utskottet för lärande fattade 2012-0625, § 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 2
Ellös
1
Tvet
2
Varekil
3
Ängås
3
Sesterviksvägen
Totalt
13
2012-12-31 = 19 barn

Födda -10
F-lediga
0
0
0
0
0
0
2
0

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

0
0
3
1
0
0
1
5

Födda -11
Arb0

1

Antalet har ökat med ytterligare två barn sedan november 2012. Sedan första
redovisningen i augusti, har en ökning skett med fyra barn. Ökningen är jämnt
fördelad över öns förskolor.
Aktuell barnomsorgskö, 2012-12-31:
Henån
11
Svanesund 10
Varekil
1
Ellös
5
Tvet
3
Totalt
30
Inga barn har, per den 2012-12-31, stått i kö i mer än 4 månader och ej erbjudits
plats.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2011:2007
§7
Lokalbehov: Ombyggnation av Varekils förskole- och skollokaler
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 inför höstterminens start 2012 behövdes lokalyta för återgång av årskurs 6 för
undervisning i Varekil – en lokalyta som fram till dess nyttjades av förskolans barn.
För att ha plats för både år sex och förskoleavdelning behövdes 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.
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.
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.
_________

Orust kommun
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och skolchef Helena H.Kronberg gav information i ärendet vid utskottet för lärandes sammanträde 2012-11-19. 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) ställde fråga gällande den inventering som kommunens säkerhetssamordnare gjorde under våren 2012 gällande trafiksituationen vid förskolan och
skolan. Helena H.Kronberg informerade om att vissa åtgärder redan vidtagits samt
att fler åtgärder arbetas med.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh har informerat om de omfattande mätningarna som gjorts gällande både förskole- och skollokalerna i Varekil. Varekils
skola har ett tydligt behov av underhåll, dock bedöms skolan vara i relativt gott
skick i förhållande till ålder och byggteknik.
En oberoende konsultfirma har använts för att gå igenom byggnaderna och översyn
av vilka renoveringsåtgärder som är nödvändiga både på lång och kort sikt.
Förskolan är utan några större anmärkningar: det finns ingen mögelproblematik,
utan är mer en byggnadsteknisk problematik med otätade brunnar/avlopp (vilket är
orsaken till den jord/källar- lukt som upplevs). Mattor m m i våtutrymmen bör också
åtgärdas.
För skolans del finns inte heller någon mögelproblematik: dåligt underhållen och
rutten fasad och behov av fuktsäkrande åtgärder av golvkonstruktionen. De gränsvärden som uppmätts utgör ingen hälsorisk. Däremot får man se över möjligheten
till annan placering för de enstaka lärare som uppvisat symptom och som omplacerades från Henåns skola till Varekil.
Konsultfirman har också konstaterat att det finns behov av att göra om golvkonstruktionen i skolan, vilket innebär ett större och mer omfattande arbete i och med
att golven kommer att brytas upp, allt underlag ska bytas ut och sedan byggas upp
med ett nytt tätskikt och isolering (skolans befintliga golv är byggt utifrån betongplatta, sjösand innehållande organiskt material som utjämnings- material, spånskiva
och linoleummatta). Eftersom detta är ett omfattande arbete som kommer att påverka hela skolan, kommer det i början av 2013 att planeras för hur detta ska
genomföras. Troligen innebär det att skolan under renoveringen, periodvis kommer
att bedriva verksamheten i alternativa lokaler: lätta byggnader.
När arbetet är slutfört kommer skolan ha fått en rejäl uppfräschning både ut- och
invändigt.
_________
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet.
Underhållet av fastigheterna är mycket eftersatt. Medel för planerad renovering av
Varekils förskole- och skollokaler ingår i Förvaltningsområdet Samhällsutvecklings
investeringsplan för år 2013.
Åtgärderna innebär ett omfattande arbete som kommer att påverka hela skolan,
vilket gör att skolan till viss del kommer att behöva bedriva verksamheten i lätta
byggnader under renoveringen. Förvaltningsområdet Lärande har gjort en beräkning
av antal lätta byggnader och gör bedömningen att moduler för cirka 5 klassrum
kommer att behövas från och med höstterminens start 2013. Ett politiskt beslut
behövs fattas snarast för att starta upphandling av lätta byggnader. Åtgärderna
planeras ske sektionsvis med start i juni efter skolavslutningen, och beräknas pågå
under läsåret 2013/2014.
Bengt Torstensson (s) ställer fråga kring renovering kontra nybyggnation. Åtgärder
bedöms dock vara av akut art, en nybyggnation skulle innebära en längre tidsplan.
Alexander Hutter (s) ställer fråga kring att eventuellt, parallellt med upphandlingen,
göra en översyn och beräkning av kostnaden att samtidigt bygga samman förskoleoch skollokalerna.
Utskottet för lärande beslutar
att ge Förvaltningsområdet Lärande i uppdrag att beräkna utrymmen för att kunna
påbörja upphandling av lätta byggnader och arbeta fram ett beslutsunderlag snarast
möjligt.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Förvaltningsområdet Samhällsutveckling i uppdrag att omgående påbörja
upphandling av lätta byggnader till Varekils skola med anledning av renovering av
skolan.
__________
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§8
Henåns skola
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
annat bullerdämpande material.
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• 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.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet.
Modulerna är på plats och arbete pågår för fullt med iordningställande av dem. Man
beräknar kunna genomföra en successiv inflyttning allteftersom de blir klara:
• 6 februari beräknar man kunna flytta in verksamheten som idag har sin undervisning i Strandkanten, avdelningen Frallan, matsalen, skyttesalen samt att
administrationen och elevhälsans personal får tillgång till de lätta byggnaderna.
• 11 februari beräknar man kunna flytta in verksamheten som idag har sin
undervisning i Centrumhuset och Vuxenhetens lokaler.
Före sportlovet (vecka 8) beräknas all inflyttning vara klar.
När det gäller åtgärderna för att iordningställa Henåns nya skola pågår dialog med
berörda, överenskommelser träffas inom kort angående vilka åtgärder som ska vidtas
och start av dessa. Enligt en tidsplan som presenterats beräknas åtgärderna starta
mars månad och vara klara under juni/juli, vilket gör att skolan kan tas i bruk från
och med höstterminens start. Det är oerhört viktigt att samtliga, såväl tjänstemän,
personal och politiker, ger en positiv bild och känsla gällande verksamhetens återgång till Henåns skola. Det är också av stor vikt att den föreslagna oberoende utredningen genomförs.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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§9
Bidrag och ersättning till enskild verksamhet/fristående skolor
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Ferm ger information i
ärendet.
Bidrag per barn/elev och år till fristående förskola, skola och barnomsorg avseende
2013 uppgår till:
Förskola, 1-5 år
114.337 kr Beräknad på faktisk kostnad inklusive
(mer än 15 h/vecka)
lokaler, städ, kost osv utifrån kommunens
kostnader. Skollagen gäller även för fristående skolor och enskild verksamhet
(undantaget Waldorfpedagogiken), dock
har de möjligheten att nyttja den elev-/
barnpeng de får som de anser bäst
Förskola, 1-5 år
57.169 kr
(upp till 15 h/vecka)
Skolbarnsomsorg
44.429 kr
Förskoleklass
53.989 kr
Grundskola, år 1-3
77.319 kr
(I beloppet för grundskolans årskurser
ingår medel för de satsningar som plaGrundskola, år 4-6
81.080 kr
neras inom den kommunala verksamGrundskola, år 7-9
96.894 kr
heten, till exempel datorsatsningen)
Bidrag per barn/elev och år till fristående pedagogisk omsorg avseende 2013 uppgår
till:
Pedagogisk omsorg, 1-5 år 78.674 kr
(mer än 15 h/vecka)
Pedagogisk omsorg, 1-5 år 39.337 kr
(upp än 15 h/vecka)
Pedagogisk omsorg, 6-12 år 39.337 kr
Interkommunal ersättning per barn/elev och år till fristående förskola, skola och
barnomsorg avseende 2013 uppgår till:
Förskola, 1-5 år
107.305 kr
(mer än 15 h/vecka)
Förskola, 1-5 år
53.652 kr
(upp till 15 h/vecka)
Skolbarnsomsorg
41.562 kr
Förskoleklass
50.933 kr
Grundskola, år 1-3
72.943 kr
Grundskola, år 4-6
76.491 kr
Grundskola, år 7-9
91.409 kr
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 10
Kurser och konferenser
Sveriges Kommuner & Landsting anordnar konferensen ”Skolriksdag 2013”.
Datum: 6-7 maj 2013
Plats: Stockholm
Anmälan bör ske under februari månad.
Utskottet för lärande beslutar
att anmäla ordföranden för utskottet för lärande till konferensen, samt
att anmälan görs centralt vid Förvaltningsområdet Lärande.
_________
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§ 11
Informationsärenden
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information.
Rektor, Henåns skola år 7-9
Intervjuer har genomförts bland personal, ledning och fackliga representanter.
Tjänsten som rektor för Henåns skola år 7-9 har erbjudits Pär Allvin, som eventuellt
börjar sin anställning under mars/april.
Bitr rektor, Ängås skola år 7-9
Intervjuer har genomförts bland personal, ledning och fackliga representanter.
Tjänsten som biträdande rektor för Ängås skola år 7-9 har erbjudits Lena
Hermansson.
Bitr rektor, Ängås skola år F-6
Intervjuer har genomförts bland personal, ledning och fackliga representanter.
Tjänsten som biträdande rektor för Ängås skola år F-6 är inte tillsatt då kandidaten
tackat nej.
Ny skolläkare
Kerstin Haugen-Lund kommer att arbeta som skolläkare från och med 2013. Totalt
beräknas behovet av skolläkartimmar uppgå till cirka 100 timmar/år .
Stensbo Friskola Ideell Förening
Stensbo Friskolas ansökan om att få bedriva även skolår 6, har avslagits av
Skolinspektionen. Ärendet är överklagat till Förvaltningsrätten. Avslaget innebär att
det blir ganska trångt i skollokalerna vid Ellös F-6.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

