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Christina Halling, vikarierande ekonom
Anders Wockatz, IKT-koordinator, § 100-101
Carina Adolfsson, barnomsorgadministratör, § 102
Marie Ögren, matematikutvecklare, § 108
Lars Larsson, ej tjänstgörande ersättare § 100-101
Michael Relfsson, ej tjänstgörande ersättare § 100-114
Mats Överfjord, ej tjänstgörande ersättare § 100-114
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2015-11-09
KS/2015:130

§ 100
Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
Utskottet för lärande beslutade 2014-02-10, § 7, att information om lokalerna ska ges
regelbundet. 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 det stort behov av
förändringar i Ellös för Förvaltningsområde Lärandes del, där prioriteringar bör
göras för Ellös F-6 skola och Ellös förskola.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet.
Ellös skola och förskola
Hur och för vilken verksamhet kommunen nyttjar sina lokaler, är en övergripande
fråga. Lokalerna för Ellös F-6 skola och Ellös förskola är ett ärende som kommer att
diskuteras vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte.
När det gäller Ellös F-6 skola, finns sedan tidigare ett förslag till anpassning av
dåvarande Ellös 7-9 skolas lokalutrymmen. Förslaget innebär att använda befintlig
struktur och göra mindre justeringar för att fräscha upp lokalerna.
Ellös förskola har idag sin verksamhet spridd i fyra olika byggnader, varav en är en
hyresmodul. Förskolan är i dagsläget inte i akut behov av renovering utifrån en
kortsiktig lösning.
Nuvarande Ellös F-6 skola är nyligen renoverad och i bra skick. Köket är dock
bedömt som otjänligt. En presentation görs av den skiss som arkitekten tagit fram
kring en disponering av nuvarande F-6 skolas lokaler för förskoleverksamhet.
Lokalerna bedöms fungera för att bedriva förskoleverksamhet, efter mindre
anpassningar av utrymmena.
Ett inriktningsbeslut bör tas politiskt snarast möjligt kring en framtida organisation
av förskola och grundskola. Flyttas förskolan till skolans lokaler, frigörs utrymme vid
äldreboendet Strandgården, vilket skapar möjligheter för en utbyggnad av denna
verksamhet.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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2015-11-09
KS/2015:1726

§ 101
Information: Framtida lärplattform för IKT
IKT-ansvarige Anders Wockatz ger information om framtida lärplattform för IKT
inom Förvaltningsområde Lärande.
Information ges om nuläget kring beslutad form av satsning av datorer i skolan när
det gäller antal, prestanda, kategorier osv. Nuvarande elevers MAC-datorer kommer
successivt att bytas ut mot Chrome-Book och satsningen utökas genom att förtäta
antal dator per elev genom en-till-en dator från årskurs 4. Detta koncept, inklusive en
förtätning av antal datorer, innebär en besparing av kostnader med drygt en miljon
kronor. För elever i årskurs F-3 sker en fortsatt satsning med en dator per fyra elever.
Personalen får fortsatt MAC-datorer.
Information ges även om bakgrund till datorsatsning gällande mål, valet av digitala
verktyg och dess möjligheter, kompetensutveckling samt de utmaningar man står
inför.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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2015-11-09
KS/2015:131

§ 102
Situationen inom barnomsorgen
Utskottet för lärande beslutade 2014-05-12, § 43, att det regelbundet ska ges uppdaterad information om situationen inom barnomsorgen. Inom Orust kommun
erbjuds förskola i Ellös, Tvet, Varekil, Svanesund och Henån. Dessutom finns
fristående verksamhet i Svanvik/Varekil, Henån och Slussen.
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.
För att kunna möta den stora efterfrågan på platser, gjordes under hösten 2014
bedömningen att göra en tillfällig utökning i Henån. Detta för att bäst kunna möta de
behov som finns hos föräldrar. Den tillfälliga utökningen bedömdes kunna ske inom
budgetram.
I dagsläget ser det bekymmersamt ut att kunna erbjuda plats i barnomsorgen under
våren 2016 för de som önskar Svanesund. Det är fler födda barn i Svanesund än
föregående år; lika många födda barn som antalet 6-åringar som lämnar förskolorna i
Svanesund.
Det görs en månatlig uppföljning av situationen och kön inom barnomsorgen,
särskilt inom Sydost-området.
Barnomsorgsadministratör Carina Adolfsson ger information om situationen och
kön inom barnomsorgen. För närvarande är behovet av barnomsorgsplats som störst
för boende i Svanesundsområdet. Totalt finns det 21 barn i kö, varav 12 önskar
barnomsorgsplats i Svanesund. De flesta förskolor har i dagsläget inga lediga platser,
förutom Ellös som har några lediga platser och Henån med totalt 10 lediga platser.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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2015-11-09
KS/2015:1311

§ 103
Beslut om hållplatsinventering och upphandling av blinkande varningsljus på
busshållplats ("SeeMe")
Ärendet och medborgarförslaget om hållplatsinventering var ställt till Förvaltningsområde
Samhällsutveckling och Västtrafik för vidtagande av åtgärder, inte till Förvaltningsområde
Lärande. Översynen av trafiksäkerheten har till viss del genomförts av kommunens
säkerhetsstrateg.
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.
Företaget Amparo Solutions har haft i uppdrag att placera ut ett tiotal ”blinkljus” på
olika platser i Orust kommun, utifrån genomförd trafikbedömning. Företaget har i
dialog med Västtrafik gjort en överenskommelse om att nyttja befintliga hållplatsstolpar.
Den 13 april 2015 gav utvecklingssekreterare Anna-Malin Lundhamn information
och återrapport, i form av en ”mitterminsavstämning”:
I dagsläget är det 10 stycken ”blinkljus” uppsatta på olika platser i Orust kommun.
Systemet varnar för att det finns barn i trafiken och ger signal om detta cirka 150 m
från hållplats.
Blinkljusen installerades under september 2014, är ett solcellsdrivet system och ett
försök som pågår under en tvåårsperiod. Kostnaden för ”blinkjusen” är 10 000
kronor per hållplats och år, inklusive kostnader för drift och försäkring. Totalt deltar
52 elever i försöket.
En enkätundersökning pågår med syftet om uppföljning av synpunkter och erfarenheter. Enkätundersökningen kan utgöra ett stöd vid bedömning om fortsatt användning. Några av frågorna som ingår i enkätundersökningen är:
• Mitt barns säkerhet i trafiken
• Min trygghet som vårdnadshavare
• Bra sätt för att öka barns säkerhet i trafiken?
Ny enkätundersökning kommer att genomföras vid samma tidpunkt år 2016.
Försöket med ”blinkljus” pågår till och med september 2016. Beslut behöver därefter
tas för en eventuell fortsättning och volymen av antal ”blinkljus”. Vid beslut om att
fortsätta satsningen, behöver en upphandling genomföras.
__________
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Utvecklingssekreterare Anna-Malin Lundhamn gav vid utskottet för lärandes
sammanträde 2015-08-10 återrapport inför ett eventuellt fortsatt arbete med
hållplatsinventering utifrån systemet med ”blinkljus”.
Den utredning och enkät som har genomförts, visar att vårdnadshavarna upplever
varningsljussystemet som en tryggad trafiksituation. Information ges kring upprättat
förslag till tidsplan för upphandling av varningsljussystem, inventering av
busshållplatser och beslutsprocess.
Det krävs en ekonomisk satsning för både valet att fortsätta nuvarande antal
varningsljussystem alternativt en eventuell utökning av antalet ”blinkljus”. Ett mer
fullständigt beslutsunderlag presenteras under september månad för beslut av
kommunstyrelsen.
Utskottet för lärande beslutade 2015-08-10 att återuppta ärendet i september för
beredning inför beslut av kommunstyrelsen.
__________
Ärendet utgår med anledning av behovet av fortsatt beredning av ärendet i samråd
med Förvaltningsområde samhällsveckling.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2014:1668
§ 104
Beslut efter tillsyn av Orust Waldorfförskola
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor
och enskilda fritidshem som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg
som kommunen beviljat rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning
som har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som behövs för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen visar (Skollagen
26:2). I Orust kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående förskolorna
Orust Montessoriförskola i Henån, Orust Waldorfförskola i Slussen och Förskolan
Svanen i Varekil.
Förvaltningsområde Lärande har den 7/9-2015 genomfört en regelbunden tillsyn på
Orust Waldorfförskola. Inför och under besöket har ett omfattande material begärts
in för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning. Under
besöket intervjuades ledning, personal och föräldrar. Rundvandring har skett inom
förskolans lokaler.
Efter besöket har Förvaltningsområde Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget
tillsynsprotokoll. Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen
att granska är genomgångna.
Verksamheten vid Orust Waldorfförskola bedöms bedrivas enligt de krav som finns i
gällande lagar och föreskrifter.
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen besluta
att Orust Waldorfförskola efter tillsyn bedöms bedrivas enligt de krav som finns i
gällande lagar och föreskrifter.
__________
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KS/2014:405

§ 105
Budgetuppföljning 2015
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och vikarierande ekonom Christina Halling ger
information om upprättad prognos om ekonomiskt utfall avseende budget 2015, utifrån
perioden januari-oktober 2015.
Nettokostnaden per augusti 2015 visade på ett underskott med 1,4 miljoner kronor.
Prognosen per oktober månad visar på ett underskott med 0,9 miljoner kronor, vilket
är ett förbättrat resultat med 0,7 miljoner kronor.
En redovisning av underskottet per verksamhet ser ut enligt följande:
• Lärande (övergripande) redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 tkr.
• Förskolan redovisar ett prognostiserat resultat och överskott med 300 tkr.
• Grundskolan beräknar totalt få ett underskott med 500 tkr. Statsbidraget inom
Lågstadiesatsningen på 0,8 miljoner kronor samt ett överskott för kapitalkostnader på 0,5 miljoner kronor väger till stor del upp underskottet vid grundskolorna. Några av grundskolorna har förbättrad eller oförändrad prognos sedan
delårsbokslutet och några skolor har försämrat sin prognos. Det är svårt att
prognostisera budgetresultatet för modersmålsverksamheten och Internationella
gruppen med anledning av den stora ökningen av antalet elever.
• Skolskjuts har ett prognostiserat resultat med + 1,3 miljoner kronor. Ett nytt avtal
med Västtrafik för ordinarie busstrafik har lett till minskade kostnader för
skolskjuts.
• Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen redovisar en prognos och underskott
med 1,2 miljoner kronor. Prognosen har förbättrats med 0,3 miljoner kronor
sedan delårsbokslutet per augusti Kostnaden för köp av gymnasieplatser är svår
att budgetera. Personalkostnaderna har sjunkit ytterligare på grund av vakanser.
• Grundsärskola och gymnasiesärskola redovisar ett prognostiserat resultat med
+ 0 tkr.
• Enskild verksamhet och interkommunal ersättning redovisar en prognos och
underskott med 800 tkr. Underskottet kan framförallt förklaras med att antalet
barn inom förskolan i enskild verksamhet har varit större än budgeterat.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2015:975
§ 106
Beslut om områden för Internkontroll 2016 inom Förvaltningsområde Lärande
Vid utskottet för lärandes sammanträde den 7 september, gav utvecklingschef Lars
Jansson information om de två områden där internkontroll genomförts under 2015:
avgifterna inom barnomsorgen och skolpliktskontroll.
Information gavs också om att en utökning av antalet områden för internkontroll
kommer att göras under 2016, förutom fortsatt kontroll av både avgifterna inom
barnomsorgen och skolplikt.
Vid utskottet för lärandes sammanträde i oktober månad, ges möjlighet till diskussion
kring ytterligare områden som kan vara aktuella för interkontroll. Verksamheten
kommer att ta fram förslag till sådana, men även förslag tas även emot från politiken.
__________
Utvecklingschef Lars Jansson gav vid utskottet för lärandes sammanträde 2015-0907, information om ”Skolpliktskontroll”, som varit ett av områdena för internkontroll under 2015. Skolpliktskontroll är utförd och redovisar att kommunen har
elever som går i annan kommuns skolor, elever som utvandrat eller befinner sig i
utlandet och gör sin skolgång där. Några barn har sekretessmarkering och har varit
svåra att identifiera.
Diskussion fördes kring nya områden för internkontroll som ska genomföras under
2016. Några ytterligare områden som förs diskussioner om att göra internkontroll vid
är:
• Utdrag ur belastningsregistret
• Lärarlegitimation (både registrering och behörighet i undervisande ämne)
• Kvalitetsrapport från respektive rektor och förskolechef
Utvecklingschef Lars Jansson ger information i ärendet.
Utskottet för lärande föreslår kommunstyrelsen besluta
att följande områden ingår i Förvaltningsområdes internkontroll under 2016:
• Inkomstjämförelse inom barnomsorgen
• Skolpliktskontroll
• Utdrag ur belastningsregistret
• Lärarlegitimation (både registrering och behörighet i undervisande ämne)
• Kvalitetsrapport från respektive rektor och förskolechef
__________
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KS/2015:1236

§ 107
Information: Skolinspektionens tillsyn 2015
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet.
Skolinspektionen har genomfört tillsyn vid:
• Henåns skola år 4-6
• Henåns skola år 7-9
• Henåns grundsärskola
• Ängås skola år 7-9
• Gymnasiet/Vuxenutbildningen/Gymnasiesärskola
Orust kommun har fått ta del av minnesanteckningar/protokoll från respektive
tillsynsbesök samt möjligheten att lämna synpunkter på innehållet i protokollen.
Beslut från tillsynsbesöken börjar successivt inkomma. Tillsynerna har omfattat sex
områden:
• Undervisning och lärande
• Extra anpassningar och särskilt stöd
• Bedömning och betygssättning
• Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
• Förutsättningar för lärande och trygghet
• Styrning och utveckling av verksamheten
Varje område bedöms utifrån tre faser: grön markering innebär att ingen brist är
konstaterad, gul markering innebär en anmärkning och röd markering innebär ett
föreläggande.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet. Det har inkommit
beslut från alla tillsynsbesök, förutom Henåns 4-6 skola. Vid tidigare utskottsmöte,
gavs information om besluten avseende Henåns grundsärskola, Ängås 7-9 skola, de
fristående skolorna och gymnasiet/vuxenutbildningen.
Beslut avseende Henåns 7-9 skola innehåller föreläggande med vite för i stort sett
samtliga områden. Tillsynen visar på omfattande brister i hela skolans arbete, vilket
flertalet av dem hade uppmärksammats och getts i uppdrag att åtgärda redan innan
tillsynen. Bristerna handlar bland annat om utebliven delaktighet och samverkan med
elevhälsan, elevers studiegång vid Katamaranen, elevers rätt till särskilt stöd,
bristfälliga åtgärdsprogram m m. Redovisning av åtgärder ska ske senast 2016-04 22.
Beslutet avseende Henåns grundsärskola innehåller inga konstaterade brister,
förutom området ”Styrning och ledning”, vilket kan förklaras med att skolan haft
många byten inom ledningen.
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Ängås 7-9 skola har heller inga konstaterade brister, förutom området ”Extra
anpassningar och särskilt stöd”, vilket handlar om ett fåtal elever som är integrerade
i skolans verksamhet.
Beslutet avseende Henåns 4-6 skola innehåller inga brister konstaterade, förutom
området ”Styrning och ledning”, vilket kan förklaras med att skolan haft många
byten inom ledningen samt att det saknas en samsyn på skolan kring området
”Bedömning och betygssättning”.
Beslutet avseende vuxenutbildningen/gymnasieskolan innehåller föreläggande med
vite för områdena ”Förutsättningar för vuxenutbildningen vid skolenheten” och
”Utveckling av vuxenutbildningen vid skolenheten”. Flera av bristerna som
identifierats rör särskild utbildning för vuxna, det systematiska kvalitetsarbetet och
erbjudande av kurser.
Beslutet avseende Huvudmannanivå – Utbildningen i Orust kommun innehåller
föreläggande vid områdena ”Förutsättning för utbildningen vid förskoleklass och
grundskola” och ”Utveckling av utbildningen vid fritidshem, grundsärskola och
gymnasieskola”. Tillsynen visar på brister som till exempel handlar om att F-6 inte
tillgång till Studie- och yrkesvägledning i samma omfattning som årskurs 7-9 samt
brister inom det systematiska kvalitetsarbetet gällande fritidshem, grundsärskola och
gymnasium. Kvalitetsarbetet på huvudmannanivå gällande förskola, förskoleklass och
grundskola fungerar enligt författningens krav. Redovisning av åtgärder ska ske
senast 2016-01-22.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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KS/2015:1917

§ 108
Matematikscreening - Återkoppling från resultatkonferens
Utvecklingschef Lars Jansson och matematikutvecklare Marie Ögren ger information
och återkoppling efter screeningen i matematik och vad som framkommit utifrån de
första resultatkonferenserna.
Syftet med screeningen är att:
• Identifiera mönster av behov av förändringar i undervisningen så att eleverna inte
befäster blockerande misstag.
• Kunna utveckla undervisningen så att alla elever ges möjlighet att utvecklas så
långt det är möjligt.
• Ge redskap och ett stöd för hur man kan arbeta med problemområden som
identifieras.
• Skapa möjligheter till systematisk utveckling av undervisningen.
• Utveckla samarbete mellan matematiklärare.
• Ge möjlighet till systematiskt arbete inom alla årskurser.
Det finns även ett behov av att kommunicera problemområden inom matematik
mellan pedagogerna såväl inom enheten som mellan skolstadierna samt att synliggöra
förändringar av matematikundervisningen till politiken utifrån de problemområden
som identifierats.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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KS/2015:1874

§ 109
Information: Situationen för asylsökande och ensamkommande flyktingbarn
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om det arbete som pågår centralt
kring situationen av nyanlända. Det förekommer möten avseende nuläget, i stort sett
dagligen. Diskussioner förs kring hantering av den ökning av antal nyanlända barn,
som påverkar både Lärande och Omsorg. Ökningen av antalet barn som kommer till
kommunen medför att rättssäkerheten tenderar bli bristfällig.
Information och statistik ges kring mottagandet i Fyrbodal av nyanlända med
uppehållstillstånd inom Etableringen åren 2013-2015. Information ges även om
nyanlända barn med permanent uppehållstillstånd, boende i Migrationsverkets
mottagningssystem.
Från och med årsskiftet kommer Språkintroduktion att starta inom IM på gymnasieskolan/vuxenutbildningen. Inom grundskolan har det startats ytterligare en grupp
inom Internationella gruppen för elever i årskurs 4-6. Det finns en stor osäkerhet
budgetmässigt inför 2016.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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KS/2015:1873

§ 110
Information: Lärarförbundets ranking av skolkommun 2015
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om siffrorna i Lärarförbundets
rankning för 2015. Orust kommun hamnar på plats 63 av 290, totalt sett (år 2014 låg
Orust kommun på plats 49). Rankingen är en lärarfacklig undersökning som gäller både
förskollärare inom förskolan och personal inom grundskola. Rankingen grundar sig på
2014 års skolresultat.
Några områden som ges information om är:
Resurser
plats 24
Utbildade lärare
plats 156
Lärartäthet
plats 70
Lön
plats 102
Avtalspart
plats 168
Andel barn i förskola
plats 36
Meritvärde, år 9
plats 168
Gymnasium inom 3 år
plats 53
Övergång till högskola
plats 170
Högskola
plats 37

(92)
(211)
(32)
(141)
(247)
(79)
(43)
(204)
(214)
(60)

Siffrorna inom parentes avser plats/ranking år 2014.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

2015-11-09
KS/2014:1668

§ 111
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös och Tvets förskolor
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från
verksamhetsbesöket vid Ellös och Tvets förskolor.
Både ledning, personal och föräldrar ger en positiv bild av verksamheten. Några
områden som förs diskussioner kring är ökad bemanning kontra mindre barngrupper, lokalerna, förskolans utepedagogik, matematiklyftet, användningsområdena
för digitala verktyg, kompetensutveckling och att städningen upplevs fungera sämre
den senaste tiden och är beroende på vilken städpersonal som arbetar.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

2015-11-09

§ 112
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om bland annat arbetet med
ett nytt samverkansavtal inom Fyrbodal, dialogmöte och arbetsgrupp för samverkan
med GR samt att förskolechef Birgitta Svantesson har valt att avsluta sin anställning i
Orust kommun med anledning av nytt uppdrag på hemorten.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

2015-11-09

§ 113
Ordföranden informerar
Ordföranden ger information om genomförda besök vid verksamheter inom
Förvaltningsområde Lärande, bland annat gymnasieskolan/vuxenutbildningen och
båtbyggarutbildningen.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18

2015-11-09

Exp: Kommunstyrelsen

§ 114
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om inkomna beslut från
Förvaltningsrätten i Göteborg.
1. Förvaltningsrättens beslut av 2015-10-28 i ärenden gällande Skolskjuts för
elev vid Ängås skola. Dnr KS/2015:22.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
2. Förvaltningsrättens beslut av 2015-10-28 i ärenden gällande Skolskjuts för
elev vid Ängås skola. Dnr KS/2015:23.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

