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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KS/2012:305
§ 40
Fördjupad översiktsplan Slussen
Utskottet för samhällsutveckling har beslutat att översända planförslag gällande fördjupad översiktsplan för Slussen för samråd enligt plan- och bygglagen 3 kap 9 §.
Det övergripande syftet med den fördjupade översiktsplanen är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Slussen, i samband med att kommunalt vatten och
avlopp byggs ut till Slussen. En anslutningspunkt vid Slussens skafferi beräknas vara i
funktion omkring hösten 2015. Kommunen anlägger därefter ett stomnät inom
samhället. Fastighetsägare kan sedan bilda gemensamhetsanläggningar och anlägga
anslutande ledningar från fastigheterna till det kommunala stomnätet.
Planen är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 2009, och
fungerar som ett viktigt planeringsunderlag samt erbjuder riktlinjer vid prövning av
bland annat planbesked och bygglov.
Planarkitekt Joel Berge ger information i ärendet. Bakgrunden till översiktsplanen
kring Slussen är bland annat den otillfredsställande vatten- och avloppssituation som
råder i dagsläget och det kommunala beslutet om en anslutningspunkt för vattenledning. Värden som beaktas i översiktsplanen är till exempel naturmiljön, kulturmiljön, det sociala klimatet och service. All mark ägs av privata intressenter.
Den fördjupade översiktsplanen är fram till 30 maj på remiss och för samråd för att
få yttranden och synpunkter. Översiktsplanen övergår i ett senare skede i en detaljplan med bland annat en eventuell beskrivning av antalet fastigheter som kan komma
att vara aktuella.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att det i dagsläget är svårt att
se att översiktsplanen medför någon direkt påverkan eller ökat behov av förskoleoch skolverksamhet för verksamheten inom Förvaltningsområde Lärande.
Utskottet för lärande beslutar
att det i dagsläget är svårt att se att översiktsplanen medför någon direkt påverkan
eller ökat behov av förskole- och skolverksamhet för verksamheten inom
Förvaltningsområde Lärande, samt
att tacka för informationen.
_________
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KS/2011:214
§ 41
Detaljplan Västra Änghagen, Svanesund
Utskottet för samhällsutveckling har beslutat att översända planprogram gällande
”Västra Änghagen” för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.
Syftet med planprogrammet är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av bostäder i
Svanesund, i området väster om Änghagen. Målsättningen är att skapa ett varierat
utbud av boendeformer i en attraktiv miljö som ska tillgodose dagens behov och
locka till såväl inflyttning till kommunen som möjliggöra en intern omflyttning.
Planprogrammet är ett första steg i detaljprocessen. Efter samrådet görs en sammanställning av inkomna synpunkter i en programredogörelse. Synpunkterna arbetas
därefter in i formella planhandlingar.
Planarkitekt Karin Hjern ger information i ärendet. Förslaget till detaljplan har varit
på remiss för samråd under november-december 2013, innefattar 44 hektar och den
största ytan utgörs av kommunal mark. 20 hektar är avsedd för bostadsbebyggelse
och 180 bostäder i blandad form: både privata bostäder och mark för mindre företag
att etablera sig på. Detaljplanen innefattar också en förskola, gång- och cykelvägar
samt naturområden. Tidsplanen omfattar 10-15 år, med möjlig byggstart år 2016.
De yttranden som hittills inkommit till kommunen består mestadels av trafikmiljön
som upplevs ansträngd idag och naturområden. En övergripande analys av trafikmiljön kommer att genomföras inom kort.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ser svårigheter att spå om framtida volymer
och behov av barnomsorgsplatser. Området Västra Änghagen upplevs vara ett
attraktivt område, vilket gör att det troligen kan komma finnas behov av en förskola i
området. Situationen kring Sesterviksvägens förskolas lokaler, som sedan cirka 10-15
år tillbaka består av två fasta avdelningar och två avdelningar i moduler bör eventuellt
beaktas.
Bertil Olsson (s) informerar om att det i andra kommuner har gjorts satsningar och
byggnationer av en förskola i ett område innan bebyggelse påbörjats, vilket varit ett
framgångsrikt koncept.
Utskottet för lärande beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att, utifrån ett samhällsperspektiv, se om det finns
underlag för en förskola i området och återkomma med förslag till yttrande över
detaljplanen för Västra Änghagen i Svanesund, samt
att återuppta ärendet vid utskottet för lärandes sammanträde i juni månad.
_________
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§ 42
Öppna Jämförelser 2014 - Grundskolan
”Öppna jämförelser – Grundskola 2014” är den åttonde upplagan av Öppna jämförelser avseende grundskola där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Dessa kan utgöra ett stöd till
hur kommuner utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan bidra till att förbättra resultaten i skolan. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov
och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.
Uppgifterna i rapporten ”Öppna jämförelser – Grundskola 2014” avser läsåret
2012/2013.
Utvecklingschef Lars Jansson ger information i ärendet. Sveriges Kommuner och
Landstings ”Öppna Jämförelser” innefattar varje år ett tema: för 2014 är temat
Matematiksatsningen PISA. Det är fjärde året som elevernas syn på undervisningen
ingår, vilket bygger på enkäter om mjuka värden som till exempel trivsel och första
året som en jämförelse görs utan att SALSA ingår. SALSA är en statistisk modell
som jämför skolors betygsresultat, som sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer
som till exempel föräldrarnas utbildningsnivå, fördelningen pojkar/flickor och
andelen nyinvandrade elever.
Det sammanvägda resultatet har beräknats genom:
• Andelen elever som nått målen i alla ämnen: 0,33
• Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9: 0,27
• Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram: 0,2
• Andel elever som nått minst betyget G i ämnesproven i årskurs 9: 0,2
När man beräknar det sammanvägda resultatet viktas att man nått målen i alla ämnen
i årskurs 9 högst (0,33).
Vid en ranking av sammanvägda kunskaper hamnar Danderyds kommun på första
plats, Täby kommun på andra plats och Lomma kommun på tredje plats. På en
Topp-20 lista finns kommunerna Öckerö (plats 6) och Tjörn (plats 12). Orust
kommun rankas som 88 av 290 kommuner. Orust hade toppresultat år 2011 och
låg då på plats 28.
En tendens man kan se ur ett nationellt perspektiv är att den negativa trenden som
funnits de senaste åren med att allt färre elever varit behöriga till gymnasiet bröts
2013 och att pojkarnas genomsnittliga meritvärde har höjts med 3,0 poäng.
Ur ett internationellt perspektiv kan man bland annat se följande:
• PISA, nationella prov och betyg ger inte samma bild.
• Sverige har den största uppmätta nedgången av länderna i PISA, som mäter inom
de tre kunskapsområdena läsförståelse, matematik och naturvetenskap hos
femtonåringar.
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• I undersökningar gällande språkkunskaper och demokrati- och samhällsfrågor,
presterar Sverige mycket bra.
Vid en jämförelse av kunskaper, uppnående av mål osv läsåret 2012/2013 kan man
bland annat utläsa följande:
• Andel elever som nått målen i alla ämnen: Andel elever uppmäts till 80,4 vilket
gör att Orust kommun hamnar på plats 89 i rankingen av 289 kommuner.
• Genomsnittligt meritvärde: Andel poäng uppmäts till 217,9 vilket gör att Orust
kommun hamnar på plats 43 i rankingen av 289 kommuner.
• Andel behöriga till gymnasieskolans naturvetar- och teknikprogram: Andel elever
uppmäts till 87,7 vilket gör att Orust kommun hamnar på plats 66 i rankingen av
289 kommuner.
• Andel behöriga till gymnasieskolans ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetarprogram: Andel elever uppmäts till 87,0 vilket gör att Orust kommun hamnar på
plats 100 i rankingen av 289 kommuner.
• Andel behöriga till gymnasieskolans estetiska program: Andel elever uppmäts till
90,6 vilket gör att Orust kommun hamnar på plats 64 i rankingen av 289 kommuner.
• Andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram: Andel elever uppmäts till 91,3
vilket gör att Orust kommun hamnar på plats 65 i rankingen av 289 kommuner.
En redovisning görs också gällande kunskapsnivå och andel elever som
• i år 9 uppnått målen för betyget E i ämnesproven matematik, engelska och
svenska
• i år 6 deltagit i och klarat alla delprov i ämnesproven matematik, engelska,
svenska och svenska som andraspråk
• i år 3 deltagit i och klarat alla delprov för ämnesproven i matematik, svenska och
svenska som andraspråk.
När det gäller ekonomi är det främst två parametrar som utmärker sig, vilka är att
kostnaden är hög och effektiviteten är låg. En stor del av förklaringen till detta är
dyra lokaler och dyr skolskjuts.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 43
Barnomsorgssituationen
Susanne Göransson och Carina Adolfsson, administratörer för barnomsorgen, gav
vid utskottet för lärandes sammanträde 2013-11-11 information om aktuell kö till
barnomsorg, prognos för kommande halvår samt information om antalet inskrivna
barn i barnomsorgen.
Den 11 november fanns femton barn i kö till barnomsorgsplats. Vid förskolorna i
Svanesund, Henån och Varekil fanns inga lediga platser att erbjuda. Tvets förskola
hade 1-2 lediga platser och Ellös förskola hade cirka 8 lediga platser. Kommunens
detaljplaner i exempelvis Varekil och Svanesund, kan innebära ett ökat behov av
barnomsorgsplatser framöver. I Ellös finns indikationer om inflyttning.
Idag placeras barn inom barnomsorgen utifrån beslutet 2012-06-25 att barn under 3
år inte ska ingå i beräkningssystemet kring 15-timmars barnomsorg från och med 1
augusti 2012, utan att varje barn istället räknas som en heltidsplats oavsett vistelsetid.
Den schemalagda vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetssökande är dock
fortsatt 15 timmar per vecka. Beslut behöver tas om hur kommunen ska förhålla sig
till 15-timmarsbarnen i åldern 1-3 år och om dessa även i fortsättningen ska räknas
som en heltidsplats per barn.
Utskottet för lärande beslutade 2013-11-11 att ge förvaltningsområdeschefen för
lärande i uppdrag att, till nästkommande sammanträde i december månad, återkomma med underlag för beslut i frågan huruvida tidigare beslut om att räkna 15timmarsbarnen i åldern 1-3 år som en heltidsplats per barn, finns möjlighet att
upprätthålla.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh har tidigare gett information i ärendet, bland
annat gavs information om behovet av barnomsorg den närmsta tiden, möjligheten
till flexibilitet och erbjudande av plats samt antalet barn per avdelning i förskolan.
Inom förskolan är det svårt att med exakthet göra en prognos över framtida behov
av platser: storlek på årskullen, tillökning i familjen, föräldrars arbete eller studier och
personliga förhållanden i övrigt påverkar föräldrars behov av plats i förskolan.
Orust har en hög andel inskrivna barn i förskolan. Under 2012 var 92 % av kommunens 1-5 åringar inskrivna i förskolan. Motsvarande siffra för jämförbara kommuner är 79 % (SKL). Idag finns 29 avdelningar med sammanlagt drygt 500 platser.
Under våren brukar de flesta avdelningarna vara fyllda. Störst tryck på platser finns
i Varekil, Svanesund och Henån, medan det i framförallt Ellös men även i Tvet
brukar finnas tillgängliga platser.
Kommunen har en skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader. Aktuell kö är
alltid en ögonblicksbild, vilket gör att situationen kan förändras med kort varsel.
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Enligt kommunens beräkning av platser räknas barn med 15 timmars vistelsetid som
en halv plats. Det innebär att avdelningens 18 platser i många fall kan innehålla fler
barn. Utskottet för lärande beslutade att från och med augusti 2012 ska barn upp till
tre år räknas som hel plats oavsett vistelsetid.
Prognosen för antalet 15-timmars barn som har hel plats under våren 2014, beräknades till 22 barn. Det innebär att 11 platser frigörs om samtliga 15-timmars barn återigen räknas som halv plats. Barnen är spridda över hela kommunen. I Henån är det
idag 10 barn, det vill säga 5 platser.
Utskottet har tidigare behandlat ärendet för att ta ställning till om möjlighet att få
plats på boendeorten ska prioriteras framför att begränsa antalet barn per avdelning.
Oavsett vad utskottet för lärande beslutar bedöms kommunen uppfylla de krav som
finns om att erbjuda plats inom fyra månader.
Vid Utskottet för lärandes sammanträde 2013-12-16 fördes diskussion kring om
beslut i ärendet enligt förslag, kan anses vara av principiell eller ekonomisk karaktär.
Utskottet för lärande beslutade att låta nuvarande beräkningssystem för antalet
platser i förskolan gälla under förutsättning att förskoleplats kan erbjudas inom fyra
månader.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och administratör för barnomsorgen ger
uppdaterad information i ärendet.
När placering och tilldelning av barnomsorgsplatser är genomförd avseende de
barn som önskar plats till hösten, finns endast ett fåtal platser kvar i Henån och
Svanesund. I Ellös, Tvet och Varekil finns fler barnomsorgsplatser kvar.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och barnomsorgsadministratör Carina
Adolfsson ger information i ärendet.
Placering av barn i barnomsorgen, sker nu inför hösten 2014. Behovet av plats i
barnomsorgen har under våren varit svårt att tillgodose, främst i Henån-området där
de som önskar ha sin barnomsorg har stått i kö för överflyttning och väntat på plats,
men som nu kommer att erbjudas plats till hösten. Efter gjorda placeringar finns idag
cirka 20 lediga platser om barnomsorg kvar för placeringar under läsåret 2014/2015,
vilka fördelas enligt följande:
• Svanesund: 4-5 lediga platser
• Henån: någon enstaka
• Tvet: fåtal lediga platser
• Ellös: fåtal lediga platser
• Varekil: cirka 10 lediga platser
Det finns indikationer om att det inom kort inkommer ytterligare ansökningar om
barnomsorgsplats, bland annat gällande syskon till de redan inskrivna förskolebarn
som i dagsläget är hemma med förälder. Både i Henån och i Svanesund är det för
närvarande fler antal barn inskrivna än tidigare.
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Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att uppdaterad information om barnomsorgssituationen ges regelbundet.
_________
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§ 44
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Svanesunds förskolor
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog vid förmiddagen, återkoppling från
verksamhetsbesöket vid Svanesunds förskolor.
Det råder ett positivt klimat vid förskolorna i Svanesund, både föräldrar och barn
upplevs trygga med verksamheten som bedrivs och det finns en samstämmighet av
verksamheten bland personal och föräldrar. Föräldrarna är mycket nöjda med förskolornas verksamhet och upplever personalen som mycket kunnig, engagerad,
intresserad och proffsig.
Några utvecklings- och förbättringsområden som nämns är:
• Behovet av nya cyklar (med anledning av att de nuvarande cyklarna är slitna).
• Åtgärder vid Sesterviksvägens förskolas utemiljö: en grop på gården behöver
fyllas och ett staket behöver flyttas.
• Datorerna som finns vid förskolorna är för få, gamla och begagnade och
nätverksuppkopplingen behöver ses över
• Personalens arbetssituation; gällande till exempel bemanning, antal barn per
avdelning och tid för reflektion, utvärdering och uppföljning.
• Effekten av den besparing som gjordes inom kost- och lokalvård har fått
konsekvenser för personalen inom förskolorna.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 45
Budget 2015 för Förvaltningsområde Lärande
Den 3-4 april 2014 deltog tjänstemän och politiker i en budgetdialog inför budget
2015, då en presentation görs av budget för kommande år. Arbete pågår inom de
olika förvaltningsområdena med att hitta möjliga besparingsområden för att få
budget i balans.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerade vid utskottets sammanträde den
10 mars, om att det i den tilldelade budgetramen har getts kompensation för ökade
lönekostnader för kommunens personal med 2,5 % och 0,5 för övriga kostnader.
Samtidigt har det aviserats ett effektiviseringskrav med 1 %.
Köp av verksamhet (till exempel gymnasieplatser) består till stor del av personalkostnader, vilket kompensation inte ges för i budget. Däremot berörs denna del av
budgeten av effektiviseringskravet. I och med att besparingar gjordes inom många
områden 2013, är det svårt att i dagsläget hitta andra möjliga områden att göra nya
besparingar inom förutom sänkt personalbemanning.
De riktade medel som tilldelas kommunen hamnar mestadels i kommunens generella
budget och inte verksamheten dessa avser.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerade även om statistik som upp
rättats kring inflyttningsnetto av antalet barn och elever till kommunen.
Förskolan 0-5 år
Grundskolan 6-15 år

2009
+ 25
+ 16

2010
+9
+6

2011
+8
+ 10

2012
+ 30
+ 28

2013
+ 17
+ 20

Antalet gymnasieelever minskar med 14 elever år 2009, 5 elever år 2010, 7 elever år
2011, 7 elever år 2012 och ökar med 1 elev år 2013.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav information och en kort sammanfattning
av den föredragning som gjordes under dagarna för budgetdialog den 3-4 april, vid
utskottet för lärandes sammanträde den 7 april. Utifrån den information som gavs
politiken och det beslut som politiken tar, är nu frågan hur arbetet ska hanteras
vidare och till vad tjänstemän ska förhålla sig.
Sammanfattningsvis är problematiken kring hur effektiviseringskravet med 1 procent
ska hanteras. Åtgärder som bedöms som ej aktuella är nedläggning av Öppna
förskolan, omsorg på obekväm arbetstid (Nattis), IKT-satsningen och Båtbyggarutbildningen i och med de konsekvenser dessa genererar.
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Den beskrivning som delgavs politiken kring Förvaltningsområde Lärande var
följande möjliga åtgärder:
• ökade intäkter inom förskolan (justering av regler gällande föräldralediga och
arbetssökande)
• minskad ledningsresurs
• tidigare nedläggning av den stödenhet som finns vid Henåns skola
• nedläggning av skoldatatek
• sänkt personaltäthet inom fritidshemsverksamheten
Efter att ovanstående åtgärder vidtagits, återstår det cirka 2,3 miljoner för att få budget
i balans. Dessutom tillkommer engångskostnader på 1,3 miljoner kronor för avetablering av lätta byggnader vid Bagarevägens förskola och Varekils skola. För att klara
detta ser verksamheten inga andra besparingsåtgärder än att minska lärartätheten och
personal inom förskola. Detta med anledning av att halva budgeten som tilldelas
förvaltningsområdet utgörs av köp av verksamhet, vilken inte går att påverka.
Förvaltningsområdeschef för Lärande har som önskemål om att få öka personaltätheten, men åtminstone få behålla den grundbemanning man har idag.
En ytterligare åtgärd för att få budget i balans under 2015 är att förvaltningsområdet
tilldelas de statsbidrag som kommunen får för till exempel utökad tid i matematik,
lärarlegitimationen, betyg i år 6, nationella prov och nya skollagen. Statsbidraget för
dessa exempel uppgår tillsammans till totalt cirka 1,6 miljoner kronor.
_________
Ordförande Kristina Svensson ger information i ärendet. Förslag till inriktningsbudget för 2015, som upprättats av den styrande politiken, har under dagen skickats
till fackliga förtroendemän för samverkan och förhandling.
Den föreslagna inriktningsbudgeten innehåller bland annat att besparingskravet på
1 % tagits bort, att Förvaltningsområde Omsorg tilldelas 16 miljoner utöver budgetramen 2013 för att försöka komma tillrätta med rådande budgetunderskott samt att
arbete sker politiskt med direktiv för att statsbidragen ska tilldelas den verksamhet
de berör.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 46
Budgetuppföljning 2014
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Ferm ger information
om upprättad delårsprognos och periodiserat ekonomiskt utfall avseende budget
2014, utifrån januari-april 2014 samt helårsprognos.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att prognosen per april visar
på ett underskott med 1,9 miljoner för Förvaltningsområde Lärande, vilket är cirka
270 tkr mer än prognosen per februari.
• Lärande (övergripande), förskola, grund- och gymnasiesärskola och enskild verksamhet redovisar ett + 0 resultat.
• Grundskolan beräknar totalt få ett underskott med 110 tkr. I summan ingår ett
överskott med 2 miljoner kronor för de riktade medlen för modulerna vid
Varekils skola, där en större del av kostnaden först belastar budget 2015.
• Skolskjuts har ett prognostiserat underskott med - 350 tkr (ökat antal taxiresor)
• Gymnasieskolan redovisar en prognos och underskott med - 1 500 tkr.
• Kostnaderna för Henåns skola beräknas uppgå till totalt 10 455 tkr:
- skolskjuts: 6 240 tkr
- personalkostnader: 3 615 tkr
- lokaler: 600 tkr
De löpande kostnaderna beräknas uppgå till 870 tkr per månad.
Nettokostnaden för januari-april 2014 avviker med cirka -700 tkr, jämfört med
budget för samma period. Kostnader som ligger högt per april månad är köp av
gymnasieplatser och gymnasiesärskoleplatser, ersättning till friskolorna, kostnader
för taxiresor samt personalkostnader inom grundskolan. Samtliga dessa kostnader
beräknas dock ligga på en lägre nivå under höstterminen.
En redovisning görs av genomförda och planerade åtgärder och förändringar: bland
annat har ledningskostnaderna sjunkit i och med att skolchefen avslutade sin tjänst,
inom förskolan slutade man erbjuda gratis blöjor från och med januari 2014,
inkomstkontrollen avseende avgift för både barnomsorg och fritids har genomförts,
omställningar gällande personalkostnaden inom grundskolan planeras genomföras
inför nästkommande läsår, återhållsamhet gällande inköp och tillsättande av vakanta
tjänster har bedrivits och statsbidrag för till exempel bidrag för omsorg på obekväm
tid(nattis), kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola och fritidshem (kompetensutveckling), bidrag för karriärtjänster (Förstelärare), Lärarlyftet II, Matematiklyftet
och för yrkesvux har sökts.
Under 2014 pågår flera större investeringar inom Förvaltningsområde Lärande:
• Ängås skola: 56,5 miljoner kronor
• Varekils skola: 12 miljoner kronor
• Bagarevägens förskola: 10,5 miljoner kronor

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Diskussion förs kring lärartäthet, storlek på elev- och barngrupper, möjligheten att
tillgodose elevers behov av särskilt stöd m m.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 47
Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh har vid utskottet för lärandes sammanträden
tidigare i år, gett information om Förvaltningsområdet Lärandes framtida lokalbehov. Den lokalförsörjningsgrupp som finns i kommunen och som består av chefer
och tjänstemän från samtliga förvaltningsområden, ser behoven och arbetar gemensamt med frågan ur ett helhetsperspektiv. I dagsläget finns störst behov av förändringar i Ellös och Tvet för Förvaltningsområde Lärandes del, där prioriteringar bör
göras för Ellös F-6 skola och Ellös förskola.
Utskottet för lärande beslutade 2014-02-10, § 7, att information om lokalerna ska ges
regelbundet.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet.
Gymnasiet/Vuxenutbildningen
Det är främst ventilationen som utgör problematiken i gymnasieskolans/vuxenutbildningens lokaler. Luftgenomströmningen är inte tillräcklig och tillfredsställande.
Det har inte påvisats några byggnadstekniska fel gällande lokalerna. Det bedöms vara
möjligt att åtgärda problematiken så skolan kan tas i bruk inför höstterminens start
2014.
Varekils förskola/skola
Även för ombyggnationen av Varekils förskola/skola har anbud inkommit. Ärendet
behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 8 maj, då beslut ska togs
kring investeringsram. Byggstarten bedöms troligen kunna ske inom kort.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 48
Lokalbehov: Ombyggnation av Ängås skola
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskola, har tidigare gett information i ärendet:
dels behovet av att snarast möjligt påbörja arbetet med en ombyggnation av Ängås
skola eftersom arbetsmiljön i F-6 skolan är undermålig, vilket den varit under några
år samt dels om förvaltningsområdet lärandes önskemål om att få utse och inrätta en
samordnare mellan skola och byggprocess vid Ängås skola, med minst 40 %
tjänstgöring.
Under projekteringstiden för ombyggnationen hade en av rektorerna vid Ängås skola
uppdraget som samordnare med 50 % tjänstgöring, vilket skapade ökad delaktighet i
byggprocessen. Det uppdraget drogs in under våren 2012, men återbesattes i november månad. Till grund för återbesättandet av uppdraget låg den ut- värdering som
genomfördes av processen kring byggandet av Henåns skola, i vilken Förvaltningsområde Lärande kunde konstatera att avsaknaden av samordnare mellan byggprocess
och skola hade inneburit en stor brist och bidragit till många av de problem som
beskrivits runt uppstarten av den nya skolan. Utifrån erfarenheterna vid nybyggnationen av Henåns skola framförde ledningen vid Förvaltningsområde Lärande
önskemål om att få möjligheten att utse en samordnare 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.
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. Första
spadtaget togs den 13 december. Arbetet med Ängås skolas om- och tillbyggnation
kommer att pågå till maj 2015. Bygget omfattar cirka 3.000 kvadratmeter tillbyggnad
och 9.000 kvadratmeter ombyggnad.
Skolans rektor för år 7-9 fungerar som samordnare vid byggnationen - till exempel
ansvarig för den logistikhantering ur ett elevperspektiv, som kommer att krävas.
_________
Rektor Lars Eriksson, rektor år 7-9, gav vid utskottet för lärandes sammanträde i
augusti 2013 information och nulägesrapport i ärendet. Lars Eriksson har rollen som
samordnare och ansvarar för till exempel arbetet med logistik medan PerOlof Melin
är projektansvarig.
Ombyggnationen av Ängås skola uppgavs genomföras enligt tidsplan och utan hjälp
av lätta byggnader, vilket däremot innebar större krav på logistikhantering. Entreprenören Hansson & Söner har en stor vilja att bygga skolan utifrån hög kvalité och
har löpande utfört de justeringar som bedömts ge bättre förutsättningar för att få en
så bra skola som möjligt, exempelvis valde man att utföra pålningsarbeten för F-3
delen vilket inte var planerat från början.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Sommaren 2013 med sin varma väderlek har skapat stora möjligheter för byggnationen, till exempel för torktid för betong.
När det gäller tidsplan och inflyttning i den nya skolan, gavs i augusti följande tidsplan:
• En etapp står klar i januari 2014 och då flyttar två av högstadiets arbetslag in där.
• Nästa etapp beräknas vara klar sommaren 2014, det är den delen där F-3 ska vara.
Målet är att de ska flytta in där då, men ännu är inte logistiken för sista etappen:
renovering av befintliga ytor, klar och därför är det inte klart om dessa lokaler
tillfälligt får användas av det tredje arbetslaget på högstadiet innan F-3 kan flytta
in.
• Sommaren 2015 beräknas hela nya skolan i Svanesund med tillhörande utemiljö,
vara klar och inflyttning av år 4-6 kan ske i de renoverade befintliga 7-9 lokalerna.
Arbetet med en översyn av inventarier hade påbörjats, vilket utförs i skolans egen
regi tillsammans med personalen istället för via en arkitektfirma. Arbete pågick även
gällande AV-utrustning.
Befintlig skoldel för år 7-9 skulle successivt byggas om för att verksamheten skulle
kunna flytta in i samma takt. En successiv inflyttning kräver en hel del logistikarbete
och planering för detta hade inletts för att försöka undvika att behöva ändra planen
för inflyttningen av år F-6. Ventilationen upplevdes utgöra det största problemet.
Ombyggnationen av skolans kök planerades att genomföras under sommaren 2014.
Fackliga representanter har deltagit vid byggmöten. Även personalen har varit delaktiga i så stor mån som möjligt: ambitionen är hög, dock finns inte alltid tiden för
att delta.
Lars Eriksson tog också upp frågan kring skolans bussangörning, vilken upplevs vara
den största oron hos elevernas föräldrar. Det har arbetats fram förslag till ny och
säkrare bussangörning men frågan upplevs inte vara föremål för diskussion.
Lars Eriksson belyste även problematiken kring brist på dialog inom kommunen,
såväl politiskt som tjänstemän emellan, samt brister i arbetet om kommunen ur ett
helhetsperspektiv: diskussionerna om till exempel ny idrottshall, lokalen i skolan som
har nyttjats för tandvård och uthyrningsverksamhet påverkar varandra men också
byggnationen. Regler för uthyrning till annan verksamhet bör ses över och skolornas
lokaler bör nyttjas bättre under kvällstid och helger, dock behöver ett säkerställande
göras vad gäller obehörigt tillträde.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet.
Kompromisser har gjorts tidigare utifrån politikens önskemål om en lägre investeringskostnad. Behov finns av att tillskjuta medel till investeringsramen gällande
Ängås skolas om- och tillbyggnad för att få en mer heltäckande renovering och
ombyggnation.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Ärendet kommer att behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde
onsdagen den 14 maj.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 49
Missiv: Vårdsamverkan Barn och Unga (Fyrbodal)
På uppdrag av det Politiska Samrådet för Vårdsamverkan Fyrbodal har arbete
genomförts med att upprätta och formulera förslag samt förankra hur en samverkan
kring barn och unga mellan huvudmännen kan se ut i Fyrbodal. Dialog har förts med
centrala nätverk, Västbus ledningsgrupp, representanter för Högskolan Väst och
Hälsokällans styrgrupp för att inhämta synpunkter och behov.
Förslaget innebär i korthet att Vårdsamverkan Fyrbodals nuvarande uppdrag utökas
att inkludera frågor om barn och unga i den befintliga Vårdsamverkansstrukturen, att
en processledare ska finnas som stöd och motor i arbetet och att Hälsokällan, som
nu ligger under kommunalförbundet, flyttas till Vårdsamverkan Fyrbodal.
Orust kommun har fått ärendet om Vårdsamverkan Fyrbodal, för ställningstagande
senast den 1 oktober 2014.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att föreslagen vårdsamverkan
berör båda förvaltningsområdena lärande och omsorg och föreslår att utskottet för
lärande ger förvaltningsområdeschef för lärande att, i samråd med förvaltningsområdeschef för omsorg, arbeta vidare med ärendet och direkt till Kommunstyrelsen
återkomma med förslag till beslut.
Utskottet för lärande beslutar
att ge förvaltningsområdeschef för lärande att, i samråd med förvaltningsområdeschef för omsorg, arbeta vidare med ärendet och direkt till Kommunstyrelsen återkomma med förslag till beslut.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 50
Riktlinjer för Verksamhetsråden inom Förvaltningsområde Lärande
Nuvarande ”Riktlinjer för verksamhetsråden” inom Barn- och utbildningsförvaltningen, fastställdes av Barn- och utbildningsnämnden 2006-06-19, § 74.
I ”Riktlinjer för verksamhetsråden inom barn- och utbildningsförvaltningen” finns
arbetet beskrivna utifrån följande rubriker:
• Mål
• Syfte
• Indelning
• Sammansättning
• Arbetsformer
• Presidiets möte med verksamhetsråden
Verksamhetsråd finns vid samtliga kommunala förskolor och grundskolor där föräldrar, personal och skolornas elever diskuterar verksamheten med ansvarig förskolechef/rektor.
Syfte med verksamhetsråden är att de ska fungera som information- och samrådsorgan mellan barn/elever, föräldrar, personal och arbetsledning vid förskolan respektive skolan. Det innebär att arbetsledningen vid förskolan/skolan, så långt det är
möjligt, bör samråda med verksamhetsrådet innan beslut fattas i frågor av större
principiell karaktär.
Behov finns att göra en översyn och uppdatering av riktlinjerna.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger
information i ärendet.
Utskottet för lärande beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att skicka Riktlinjerna för Verksamhetsråden inom
Förvaltningsområde Lärande på remiss till berörda instanser, för uppdatering.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 51
Förvaltningsområdeschefen informerar
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om bland annat Oktoberdagarna då Orust kommun står som värd för programmet och IKT-mässan som
anordnas i september.
_________
Utskottet för lärande beslutar
att ärendet utgår och återupptas vid utskottet för lärandes sammanträde i juni månad.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 52
Ordföranden informerar
Ordförande Kristina Svensson ger information.
_________
Utskottet för lärande beslutar
att ärendet utgår och återupptas vid utskottet för lärandes sammanträde i juni månad.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 53
Information: Anmälan om kränkande behandling
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna rapporter
och anmälningar om incidenter gällande kränkande behandling av elever. Enligt
skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling av elever. Utifrån detta har en ny rutin och blankett tagits fram av Förvaltningsområde Lärande.
De kommunala skolorna har, sedan utskottet för lärandes sammanträde den 7 april
och fram till den 5 maj, rapporterat in åtta anmälningar om incidenter. Dessa fördelas
enligt följande per skola:
• Henåns skola år 4-6: 5 anmälningar
• Ängås skola år F-6: 3 anmälningar
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att anmälningarna som görs
följer de riktlinjer som finns och åtgärder vidtas av respektive berörd skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Kommunstyrelsen
§ 54
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut
och inkomna begäran om yttrande i anmälningsärenden från Skolinspektionen.
1. Skolinspektionens beslut av 2014-04-29 i ärende gällande Anmälan om skyldigheten att motverka kränkande behandling samt elevens rätt till särskilt stöd och
rätt till utbildning vid Henåns skola. Dnr LVS/2013:27-606. Skolinspektionen
förelägger Orust kommun att senast 11 augusti vidta åtgärder så att skollagens
krav att motverka kränkande behandling samt elevens rätt till särskilt stöd
uppfylls. Skolinspektionen avstår från att ingripa när det gäller elevens rätt till
utbildning och avslutar därmed ärendet i den delen.
2. Förvaltningsrättens dom/beslut av 2014-04-25 i ärende om överklagande av
beslut om skolskjuts. Dnr KS/2013:2139-623. Vårdnadshavare har ansökt om
att Orust kommun ska bekosta månadskort för vårdnadshavare, som skäl anför
vårdnadshavare behov av att följa eleven på resvägen till skolan utifrån elevens
ålder. Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
3. Barn- och elevombudets beslut av 2014-05-09 i ärende gällande Anmälan om
skyldigheten att motverka kränkande behandling samt elevens rätt till särskilt
stöd och rätt till utbildning vid Henåns skola. Dnr LVS/2013:27-606.
Barn- och elevombudet har utrett förutsättningarna för skadestånd i ärendet
och bedömer att tillräckliga förutsättningar saknas för att begära skadestånd
hos huvudmannen. Barn- och elevombudet vidtar ingen åtgärd och avslutar
ärendet.
4. Förvaltningsrättens dom/beslut av 2014-05-07 i ärende om överklagande av
beslut om tilläggsbelopp. Dnr LVS/2013:16-600. Orust kommun har beslutat
att bevilja Orust Waldorfförskola ett tilläggsbelopp för ett barn med behov av
särskilt stöd motsvarande 17 timmar per vecka under perioden november 2013
till och med juni 2014. Förskolan har överklagat beslutet och anser att förskolan
ska beviljas ett stöd för barnet motsvarande 31 timmar. Mot bakgrund av fakta
och beslut i ärendet, bedömer Förvaltningsrätten att barnets behov av särskilt
stöd i detta fall tillgodoses genom det av kommunen fastställda tilläggsbeloppet
och avslår överklagandet.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 55
Återrapportering av medborgarförslag om hållplatsinventering
Utvecklingssekreterare Anna-Malin Lundhamn informerade vid utskottet för
lärandes sammanträde 2012-12-17, § 174, om att ärendet och medborgarförslaget om
hållplatsinventering var ställt till förvaltningsområde Samhällsutveckling och
Västtrafik för vidtagande av åtgärder, inte till förvaltningsområdet Lärande för
hantering.
Information gavs om att arbetet med hållplatsinventeringen utifrån ”Blink-systemet”
pågår. Översyn av trafiksäkerheten har till viss del gjorts av kommunens säkerhetssamordnare.
Utskottet för lärande beslutade 2012-12-17, § 174, att tacka för informationen.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav vid utskottet för lärandes sammanträde
2014-03-10, § 22, uppdaterad information i ärendet och om hur långt man kommit i
arbetet sedan december 2012.
Amparo Solutions har i uppdrag att placera 10 stycken ”blinkljus” på olika platser i
Orust kommun, utifrån genomförd trafikbedömning. Företaget har varit i kontakt
med Västtrafik om överenskommelse om att nyttja befintliga hållplatsstolpar, några
av dessa visade sig vara i behov av att bytas ut vilket är Västtrafiks uppdrag att
genomföra. Under mars månad, så snart stolparna blivit utbytta, kommer Amparo
Solutions sätta upp resterande ”blinkljus”.
Utskottet för lärande beslutade 2014-03-10, § 22, att tacka för informationen.
_________
Alexander Hutter ställer fråga kring hur arbetet fortskridit med ”blinkljusen”.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att ärendet inte har varit uppe
för diskussion de senaste månaderna och har därför ingen ny information att delge.
Utskottet för lärande beslutar
att ge förvaltningsområdeschefen i uppdrag att till utskottet för lärandes sammanträde i juni månad, återkomma med uppdaterad information i ärendet.
_________

