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KS/2013:559

§ 121
Återrapport: Lägerskola med Westkust för ungdomar årskurs 8 i kommunens grundskolor samt eleverna i kommunens gymnasieskola
Förvaltningschefen vid barn- och utbildningsförvaltningen föreslog barn- och utbildningsnämnden i december 2004 att ställa in Westkustseglingarna för elever i årskurs 8 i grundskolan
från och med läsåret 2005/2006, med anledning av rådande budgetläge och kommunens
strukturgrupps målsättningar om att reducera kostnaderna för den kommunala verksamheten
fram till år 2008. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2004-12-20, § 123, att upphäva
eventuella tidigare fattade politiska beslut avseende elevseglingar med segelfartyget Westkust
för elever i år 8.
Diskussion fördes vid utskottet för lärandes sammanträde 2013-03-25 om att återuppta tidigare
samarbete med Westkust gällande segling för ungdomar i kommunens grundskolor, årskurs 8
samt eleverna i kommunens gymnasieskola. Förslaget grundar sig på tanken om Orust som en
ö-kommun och det båtbyggeri som kännetecknar Orust kommun. Kostnaden skulle preliminärt uppgår till mellan 200-300 tkr, vilket skulle kunna finansieras genom till exempel sponsring.
Utskottet för lärande beslutade 2013-03-25, § 37, att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag
att arbeta fram ett förslag till beslut, för att därefter återuppta samarbetet med Westkust med
utgångspunkten om en politisk inriktning.
_________
Bakgrund
Orust kommun har tidigare år, 1987-2005, bekostat lägerskoleverksamhet på skonaren
Westkust för alla elever i år 8. Aktiviteten har inneburit fortsatt rekrytering av ungdomar till
föreningens verksamhet och 10-15 elever utbildades till seglingsinstruktörer varje år. Rekryteringen har på senare år avstannat och boende på Orust är inte självklart medvetna om båtens
existens. Kontakt och har tagits och möte har genomförts mellan föreningen Förlig vind, som
ansvarar för skeppet ”Westkust” och politiker i Utskottet för lärande samt tjänsteman.
Samhällsnytta
Westkust är en träskuta som kräver engagerade och ideellt arbetande människor i föreningen
Förlig vind för att bevara och sköta båten. Skonaren är en av de största s.k. fraktskutorna som
finns kvar i brukbart skick och den har ett stort kulturvärde inte bara för Orust utan också för
Sverige.
Det är av stor vikt att kommunen kan erbjuda ungdomar ett brett utbud av aktiviteter för att så
många som möjligt ska kunna engagera sig i utvecklande aktiviteter och delta i föreningsliv.
Ungdomar behöver tränas i praktisk demokrati, lära sig att ingå i teamarbete, ta hänsyn till sin
omgivning och ta ansvar. Detta samt möjligheter att träna sig i ledarskap och att var instruktör
samt få kunskap om säkerhetsfrågor är givetvis positivt för den personliga utvecklingen.
Att alla elever i en årskurs får möjlighet att prova på arbetsuppgifterna på Westkust innebär att
kunskap om Westkust och föreningsverksamheten sprids och visar på alternativa fritidsaktiviteter. Det syftar också till att väcka ungdomars intresse för kultur och tradition kring hav,
båtbyggeri och sjöfart.

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

2013-11-11

För båtbyggarprogrammet på gymnasieskolan kan samarbete med föreningen också innebära
möjlighet till praktiskt arbete med renovering/lagning av träbåten på land och ute på havet,
förutom seglingsverksamheten.
Förvaltningsområde Lärande har föreslagit att åter anordna lägerskola för år 8 samt eleverna i
kommunens gymnasieskola under höstterminen. Varje klass deltar enligt förslaget 2,5 dagar i
verksamheten och personal på båten ansvarar för utbildning i navigation, seglingsmanövrar,
livräddning, man över bord, brandbekämpning samt HLR med hjärtstartare. Westkust bemannas av kapten, styrman, maskinist och fem instruktörer. 2-4 personal från skolan och eller
föräldrar bör följa med utöver besättning. Skolans personal planerar utbildningsmoment ute på
havet och/eller vid landstigningar. Mat planeras och arrangeras av skolan.
Kostnaden 400 kr per dag och deltagare är självkostnadspris. Bidrag, sponsorsmedel och sökta
EU-medel måste bekosta verksamheten då utrymmet inte finns i skolornas budget. Om verksamheten ska starta under 2013 måste finansieringen lösas. För 2014 och framåt finns goda
möjligheter att söka EU-medel för merparten av kostnaderna.
Erbjudandet innebär också möjligheter att förlägga kompetensutvecklingsdagar och/eller
teambildningstillfällen för personal, utskott och nämnder enligt samma modell som lägerskolorna.
_________
Utskottet för lärande beslutade 2013-04-29 att föreslå Kommunstyrelsen besluta att lägerskola
på Westkust, för år 8 i kommunens skolor samt eleverna i kommunens gymnasieskola, ska
genomföras årligen med start höstterminen 2013 samt att finansiering av nämnda lägerskoleverksamhet finansieras av medel utanför den ekonomiska ramen för Förvaltningsområde
Lärande.
_________
Utskottet för lärandes förslag till beslut återremitterades. Vid ordförandeberedningen inför
Kommunstyrelsens sammanträde i maj månad, framkom önskemålet om att utskottet för
lärande behandlar ärendet på nytt för ett tydligare förslag till beslut där finansieringen framgår.
Diskussion har förts kring bland annat specificering av satsningar, tilldelning av budgetmedel
utanför ram kontra inom totalram och möjligheten till sponsring av verksamheten.
Utskottet för lärande beslutade 2013-05-20, § 54, att föreslå Kommunstyrelsen besluta att ge
Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att årligen genomföra lägerskola på Westkust för år 8
i kommunens skolor samt eleverna i kommunens gymnasieskola, under förutsättning att
finansiering sker utanför budgetram 2013, att tillskjuta 250 tkr ur Kommunstyrelsens ram till
förfogande för 2013, samt att Kommunstyrelsen i budgetarbetet inför budget 2014 tar ställning
till ett ramtillskott på 250 tkr till Förvaltningsområde Lärande för att långsiktigt garantera ett
genomförande av lägerskolor.
_________
Kristina Svensson har gett information om första utresan med Westkust för eleverna i årskurs
8, som ägde rum morgonen den 26 augusti.
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Diskussion förs kring riktlinjer, utveckling, samarbetet med företagen på Orust gällande seglatsens rutt samt om önskemålet att seglatsen genomförs utifrån en historie- och kulturell
synvinkel i Orust kommuns anda. Förslag lämnas också att seglatsen på något sätt skulle
kunna ingå i skolans undervisning.
Utskottet för lärande har beslutat att återkoppling ska ges i någon form av genomförda seglatser under hösten 2013.
_________
Holger Eriksson från Förlig Vind informerade vid utskottet för lärandes sammanträde 201310-14 om genomförda seglatser med Westkust och elever i årskurs 8 och gymnasieskolans
elever, ur föreningens perspektiv. Det har varit mycket fina ungdomar, mycket bra respons
och upplägget med lägerskola á 2,5 dagar har upplevts positivt. Tidsplan och samarbetet med
berörda rektorer har fungerat bra, dock bör endast Edshultshall ur organisatorisk synpunkt
vara utgångspunkten för seglatserna i framtiden.
Utskottet för lärande beslutade bland annat att återuppta ärendet vid sammanträdet i november
för information från berörda rektorer.
_________
Rektorernas uppfattning är att både elever och personal var mycket positiva till att åter få
genomföra seglatser med Westkust. Seglatserna bestod bland annat av spännande team-work
och bra gruppövningar. Seglingarna med Westkust resulterade bland annat till livskvalitet och
vidgade kunskaper och nya erfarenheter och kunskap om till exempel skärgården, seglingstermer, navigering och vädrets påverkan. För skolans personal var det viktigt och lärorikt att
se eleverna i en annan miljö.
Rektorerna framför stor positivitet för fortsatta framtida seglatser samt tankar kring höjning av
kvaliteten: planeringsmöten mellan Westkust’s kontaktperson och aktuella skolledare och
pedagoger, mer samordning för matinköp, utrustning för makrillfiske och förhoppningsvis mer
vind. Det är också mycket viktigt att planering sker med lång framförhållning inför kommande
seglatser.
Även de ekonomiska konsekvenserna bör beaktas. Politiken avsatte totalt 250 tkr för att
genomföra seglatserna, av dessa gick 177 tkr till Westkust/Föreningen ”Förlig Vind”.
Kvarvarande medel fördelades till cirka 12 tkr per klass vilket bland annat skulle bekosta
busstransporter, lärares traktamenten enligt avtal och mat. För Ängås skola fattades 19.327
kronor och för Henån cirka 17.000 kronor, vilket fick tas av andra medel skolorna förfogade
över. Tecknande av ett lokalt kollektivavtal avseende personalfrågan är en åtgärd som eventuellt kan upprättas.
Både skolornas personal och Föreningen ”Förlig Vind” är eniga om att seglatserna har ett högt
värde och bör genomföras fortsättningsvis och att det är viktigt med tidig dialog parterna
emellan. Rektorerna framhåller även att det är viktigt att tillräcklig tilldelning av budgetmedel
sker.
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Gustav Sandegård, Föreningen ”Förlig Vind”, deltog vid hälften av de genomförda seglatserna,
och redogör för att dessa utgör en mycket viktigt del av bland annat föreningens rekrytering.
I arbetet med att rigga av skutan under hösten, deltog 5-6 elever i grundskolans årskurs 8 från
årets seglingar, som nya medlemmar i föreningen. Skutan utgör en optimal plattform för
samarbete och för möjligheten att lära känna varandra utifrån andra förutsättningar.
Föreningens representanter genomförde utbildningar kring till exempel fartygets rutiner, hur
segling genomförs, seglings-termer samt navigering och knopar. Tanken var att även
genomföra utbildning i HLR/första hjälpen men tiden för detta var för knapp. Skutans
hjärtstartare hade inte heller hunnit komma på plats.
Diskussion förs bland annat kring den ursprungliga tanken med sponsring, eventuell möjlighet
att genomföra studiebesök under seglatserna och möjligheten till ansökan om EU-bidrag.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2012:1487
§ 122
Henåns skola
Utskottet för lärande har kontinuerligt fått information om Henåns skolas lokal-situation. 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 bygg-processen 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.
• 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.
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• Anticimex kommer att utföra tester i skolan för att undersöka om det eventuellt uppkommit emissioner.
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.
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 gymnasieskolans/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.
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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.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav vid utskottet för lärandes sammanträde 2013-0304 information i ärendet. Eleverna i år F-3 samt särskolan är idag samlade i lätta byggnader,
vilket ger stora vinster i till exempel samordning av verksamheten.
Verkställighet av att få Henåns skola i bruk till höstterminen 2013, kräver att arbetet med
renovering startar under de två första veckorna i mars månad. Verksamheten har förhoppningar men arbetar parallellt med att hitta andra lösningar och lokaler om skolan inte hinner
bli klar i tid och kan tas i bruk till hösten. För att säkra andra lokaler, krävs att verksamheten
snarast möjligt får information gällande processen kring renoveringens start och utgång.
_________
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerade vid utskottet för lärandes sammanträde 20
maj 2013 om att förvaltningsområdena Lärande och Samhällsutveckling tillsammans, sedan
årsskiftet, genomfört samverkansmöten kring Henåns skolas aktuella status, pågående arbeten
och provtagningar, resultat och rapporter m m. Vid dessa samverkansmöten har bland andra tf
kommunchef, förvaltningsområdescheferna för lärande och samhällsutveckling, kommunens
fastighetsingenjör, Henåns skolas ledning samt fackliga representanter deltagit. Syftet har varit
att skapa en bra samtalsdialog och ge kontinuerlig information för att förebygga att eventuella
spekulationer uppstår.
Henrik Lindh informerade även om att ett möte genomförts med berörda förvaltningsområdeschefer, tf kommunchef, kommunens kommunalråd m fl. Syftet med mötet var att komma fram
till en samsyn och ett gemensamt ställningstagande gällande informationen som delges, förhållningssätt och tidsplan. Resultatet av diskussionen är förankrad vidare till övriga politiker.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav vid utskottet för lärandes sammanträde 2013-1014 information och nulägesrapport gällande Henåns skola. Kommunstyrelsen beslutade 201310-09 att förbereda underlag för att kunna agera rättsligt gentemot NCC angående Henåns
skola samt att ge kommun- chefen i uppdrag att, tillsammans med kommunens juridiska ombud, ta fram de beslut som behövs för rättsliga åtgärder för att få ersättning för åtgärder för
att få igång skolan. I underlaget ska alla delar beaktas som till exempel golv, ventilation, buller
m.m. Kommunstyrelsen beslutade även att väcka en så kallad fullgörelsetalan för vite/skadestånd och göra en reklamation på ventilationsanläggningen.
Information gavs även om att den arbetsgrupp som bland annat består av skolans berörda
rektorer och förvaltningsområdeschefen, har påbörjat sitt arbete för upprättande av handlingsplan och lista med möjliga problemområden i samband med inflyttningen i skolans lokaler när
så ska ske. En extern handledare, via Företagshälsovården, har anlitats: dels ur organisatorisk
synvinkel men även för att stärka ett samlat synsätt gällande värdegrund och förhållningssätt
med tanke på att tre olika verksamheter ska rymmas i samma lokal.
Utskottet för lärande beslutade att återuppta ärendet vid sammanträdet i november månad för
diskussion med berörda rektorer.
_________
Rektorerna Jenny Saar och Pär Allvin för diskussion om Henåns skola med utskottet för
lärande ur ett verksamhetsperspektiv.
Pär Allvin informerar om att det nu händer mycket för att få skolan i bruk, vilket känns mycket
bra. En god plan har upprättats avseende renovering och att vidta åtgärder där provtagningar
planeras tas för både golv och ventilation. Även skolans material ska genomgå provtagningar
för att få besked om eventuell kontaminering.
De tillfälliga lokalerna för år 7-9 i Ellös fungerar bra även om de är trångbodda och tillfredsställande arbetsrum saknas utrymmesmässigt. De lätta byggnaderna för år F-6 fungerar ganska
bra: det finns inga utrymmen för arbetsrum, konferensrum, förråd eller slöjdsal. Undervisning i
träslöjd har hittills gått att lösa genom att hämta ut slöjdbänkar till skolgården/skolans entré. I
samband med att skolan skulle utrymmas, gavs besked om att inte ta med mer än absolut
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nödvändigt. Personalen vid F-3 skolan har dock varit tvungna att hämta och byta ut material
under året som gått. Det besked som nu ges om att inget material längre får hämtas ut ur
skolans lokal, innebär viss problematik. Förutom skolmaterial har även elevakter hämtas och
lämnats tillbaka regelbundet, då dessa måste vara inlåsta i brandsäkert arkivskåp vilket inte
finns möjlighet att placera i de lätta byggnaderna.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att signaler lämnats vid de samverkansmöten som genomförs, att allergiska reaktioner har uppstått då material hämtats från skolans
lokal. Förutom provtagning av kontaminering avseende skolans material, ska även saneringsförslag upprättas samt att skolans ventilation åter ska startas. Det är viktigt att ha ett mål med
datum för inflyttning.
Rektor Jenny Saar informerar om att det bland skolans personal finns viss oro och tveksamhet
till att inflyttning kan ske höstterminen 2014 och att farhågor finns för att det åter kan bli ett
löfte, som av någon anledning inte kommer att kunna hållas. Förhoppningen är att inflyttning
kan ske men då krävs troligen att skolan är renoverad och färdigställd senast i mitten av maj
månad, för att inflyttning ska kunna genomföras så organiserat och med så god framförhållning
som möjligt.
Pär Allvin framför att det är viktigt att berörda rektorer tillsammans behöver påbörja arbetet
med att få en gemensam och bra skolstart som möjligt. Det arbetet kan påbörjas redan idag.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2012:2188

§ 123
Information om barnomsorgssituationen
Susanne Göransson och Carina Adolfsson, administratörer för barnomsorgen, ger information
om aktuell kö till barnomsorg, prognos för kommande halvår samt information om antalet
inskrivna barn i barnomsorgen.
För närvarande finns femton barn i kö till barnomsorgsplats. Vid förskolorna i Svanesund,
Henån och Varekil finns inga lediga platser att erbjuda. Tvets förskola har 1-2 lediga platser
och Ellös förskola har 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 beslutar
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 15-timmarsbarnen i åldern 1-3 år som en heltidsplats per barn, finns möjlighet att
upprätthålla.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2012:2891
§ 124
Matematiksatsning PISA 2015 - Projekt med riktade medel/statsbidrag
Skolchef Helena H.Kronberg har tidigare gett information i ärendet.
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 informerade 2013-06-10 om att Förvaltningsområde Lärandes
representanter i arbetsgruppen för projektet (Helena H.Kronberg och Alexander Hutter) var
inbjudna till Kommunstyrelsens möte den 12 juni för att redovisa arbetet med SKL:s
Matematiksatsning.
Arbetsgruppen har arbetat med vart och ett av utvecklingsområdena. De operativa målen
redovisas och informeras om samt ska bearbetas i utskottet för lärande.
_________
Skolchef Helena H.Kronberg presenterade 2013-08-26 förslag på operativa mål för Orust
kommun i matematiksatsningen PISA 2015.
Operativa mål gällande nationella prov föreslås vara:
• Halvera andelen elever som ej når provbetyget E på nationella prov år 6 och 9
• Öka andelen elever som når provbetyget C med 10 procentenheter
• Öka andelen elever som når provbetyget A med 10 procentenheter
• 95 % av eleverna når kravnivån i år 6 våren 2013
• 91 % av eleverna når kravnivån i år 9 våren 2013
Operativa mål gällande undervisning och samverkan föreslås vara att:
• Alla elever får matematikundervisning av behöriga/legitimerade matematiklärare
• Andelen skolor där man har väl fungerande former för samverkan och kunskapsutbyte mellan lärare ökar.
• Höga förväntningar ska kommuniceras i hela verksamheten och eleverna ska ge ett
ökat uttryck för detta.
• Andelen skolor där man har väl fungerande former för elevers delaktighet i planering
och utvärdering av undervisning ökar.
• Andelen elever som uttrycker att matematikundersvisningen gör dem nyfikna och att
lusten att lära ökar väsentligt.
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Operativa mål gällande verktyg och uppföljning föreslås vara att:
• Alla skolor följer samma modell för screening och uppföljning
• Uppföljning och analys av nationella prov, betyg och SKL:s öppna jämförelser av
mjuka värden
• Tydligt systematiskt kvalitetsarbete
En redovisning ska genomföras gällande hur arbetet sker i kommunen.
Ärendet kommer att behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26
september och Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet vid sitt sammanträde den 9 oktober.
Utskottet för lärande beslutade 2013-08-26 att, via utskottets presidium, föreslå Kommunstyrelsen besluta att fastställa de ovan angivna Operativa målen för Orust kommun med
reservation av mindre justeringar och förändringar från Förvaltningsområde Lärandes
ledningsgrupp.
_________
Alexander Hutter ger återrapport från konferensen den 10-11 oktober då Orust kommun stod
som värd för en nätverkskonferens om matematik, som sju kommuner i Bohuslän deltar i. De
sju kommuner som deltar i nätverket är Tjörn, Göteborg (Angered), Lysekil, Munkedal,
Stenungsund, Kungälv och Orust. Konferensen var nummer 4 i ordningen och denna gång
stod matematik och förbättrade resultat i fokus.
Det är en stor satsning kring styrning och ledning med matematikresultaten i PISAundersökningen för hela Sverige som underlag. De mål som Sveriges Kommuner och
Landsting satt upp för landets samlade resultat i PISA-mätningen 2015 är:
• Halvera andelen elever i lägsta nivån
• Öka andelen elever i högsta nivån
• Sverige bland de tio bästa i OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling i Europa)
Nätverket upplevs ge ett bra utbyte av erfarenheter och arbetssätt kommunerna emellan.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger, utifrån upprättad tjänsteskrivelse daterad 2013-1023, information om bakgrunden till matematiksatsningen PISA 2015, SKL:s målsättning och
operativa mål för Orust kommunen avseende under- visning och nationella, vilka föreslås vara:
• Halvera andelen elever som ej når provbetyget E på nationella prov
• Öka andelen elever som når provbetyget C med 10 procentenheter på nationella prov
• Öka andelen elever som når provbetyget A med 5 procentenheter på nationella prov
• Öka andelen elever som når kravnivån i år 3 på nationella prov
• Alla elever får matematikundervisning av behöriga/legitimerade matematiklärare
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Förslag till beslut
Utskottet för lärandet föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att anta ovanstående operativa mål för Orust kommun.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att projektet Matematiksatsningen
PISA 2015, nu har kommit in i en intensiv fas av arbetet. Varje kommun ska nu besluta om
sina operativa mål. Det är många samverkande faktorer kring matematik i skolan, som bland
annat utökad timplan för matematik och Matematiklyftet.
Diskussion förs kring förslaget om olika antal procentenheter i provbetygen A och C, mätning
av matematikundervisningens kvalitet och att numerären eventuellt bör ingå i satsningen PISA
2015, det vill säga vilka elever eller antalet som höjningen bör bestå av.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att anta ovanstående angivna förslag till operativa mål för Orust kommun, det vill säga:
• Halvera andelen elever som ej når provbetyget E på nationella prov.
• Öka andelen elever som når provbetyget C med 10 procentenheter på nationella prov
• Öka andelen elever som når provbetyget A med 5 procentenheter på nationella prov
• Öka andelen elever som når kravnivån i år 3 på nationella prov.
• Att alla elever får matematikundervisning av behöriga/legitimerade matematiklärare.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2011:2007
§ 125
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 lokal-behovet 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 för-skola/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.
_________
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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/källarlukt 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 utjämningsmaterial, 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.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav 2013-03-04 uppdaterad information i ärendet:
underhållet av fastigheterna är mycket eftersatt, men medel för planerad renovering av Varekils
förskole- och skollokaler ingår i Förvaltningsområdet Samhällsutvecklings investeringsplan för
år 2013.
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Åtgärderna bedöms innebära 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 hade gjort en beräkning av antal lätta byggnader
och gjorde bedömningen att moduler för cirka 5 klassrum kommer att behövas från och med
höstterminens start 2013. Ett politiskt beslut behöver 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) ställde fråga kring renovering kontra nybyggnation. Åtgärder bedöms
dock vara av akut art, en nybyggnation skulle innebära en längre tidsplan.
Alexander Hutter (s) ställde fråga kring att eventuellt, parallellt med upphandlingen, göra en
översyn och beräkning av kostnaden att samtidigt bygga samman förskole- och skollokalerna.
Utskottet för lärande beslutade 2013-01-28 att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att
beräkna utrymmen för att kunna påbörja upphandling av lätta byggnader och arbeta fram ett
beslutsunderlag snarast möjligt, samt att föreslå Kommunstyrelsen besluta att ge Förvaltningsområde Samhällsutveckling i uppdrag att omgående påbörja upphandling av lätta byggnader till
Varekils skola med anledning av renovering av skolan.
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet gällande ombyggnation av Varekils
förskole- och skollokaler vid sitt sammanträde den 20 februari 2013. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade att föreslå Kommunstyrelsen besluta att ge Förvaltningsområde
Samhällsutveckling i uppdrag att förbereda en upphandling av lätta byggnader till Varekils
skola samt att förbereda en renovering av Varekils förskole- och skollokaler.
Ordförande Kristina Svensson gav information i ärendet: Förvaltningsområde Samhällsutveckling har fått mandat att förbereda arbetet med framtagandet av ett beslutsunderlag
gällande kostnad m.m. för lätta byggnader samt kostnaden för föreslagen renovering av
Varekils förskole- och skollokaler. Beslut i ärendet skulle komma att tas av kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 mars och Kommunstyrelsen den 10 april.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh betonade att renoveringsbehovet av Varekils förskoleoch skollokaler är av akut art.
Utskottet för lärande beslutade 2013-03-04 att tacka för informationen.
__________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerade vid utskottet för lärandes sammanträde
2013-10-14 om att Kommunstyrelsen beslutat att hantera ombyggnationen av Varekils skola
ur perspektivet investering. Skolan bedöms vara i behov av en översyn av både lokalerna samt
nyttjandegraden av dessa.
Såväl den önskade tillbyggnaden mellan förskola och skola samt översyn av trafikmiljön kring
Varekils förskola och skola, bör ingå i översynen och den kommande investeringen.
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Utskottet för lärande beslutade 2013-10-14 att ge förvaltningsområdeschefen i uppdrag att
upprätta ett förslag till beslutsunderlag, samt att ärendet ska återupptas i november månad.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger, utifrån upprättad tjänsteskrivelse daterad 2013-1023, information i ärendet.
Varekils skola kommer under 2014 att genomgå en omfattande ombyggnad med anledning av
behov på fastigheten. Under en längre tid har det inom Förvaltningsområde Lärande funnits en
diskussion kring bristande lokalytor inom Varekils förskola och skola. Eftersom ett omfattande
ombyggnadsarbete nu påbörjas är det lämpligt att samtidigt se på förutsättningarna för en
tillbyggnad i anslutning till det arbete som ändå ska göras.
Varekils förskola har tidigare varit fyra avdelningar med en av sina avdelningar inom grundskolan. När Varekils skola hösten 2012 gick från att ha varit en F-5 skola till en F-6 skola, fick
skolan överta den tidigare förskoleavdelningen. Förskolan blev då sammanlagt fyra avdelningar.
Detta var möjligt eftersom det då var en nedgång i efterfrågan på förskoleplatser i området.
Behovet av förskoleplatser inom området Svanesund-Varekil balanserar idag på en skör gräns
där det när som helst kan inträffa att det inte går att möta behovet av förskoleplats. Risk finns
då att akutlösningar innebär tillfälliga moduler.
Inom grundskolan saknas vissa funktioner. Dit hör till exempel lokal för hemkunskap, arbetsplatser för pedagoger och omklädningsrum för lokalvård.
Genom att bygga samman förskolan och skolan skulle förutsättningar skapas för att på ett
flexibelt sätt kunna använda lokaler när årskullar varierar i storlek: förskoleavdelning när det
behövs eller ett extra klassrum när årskullarna kräver det.
Försäljning av attraktiva tomter i närområdet, Svanesund och Varekil, kan göra att det sker en
inflyttning av barnfamiljer. Idag finns ingen beredskap att möta en ökad efterfrågan i området.
Trafiksituationen runt skolan och förskolan är idag bristfällig när det gäller säkerhet och tillgång till parkeringsplatser. En utredning kring detta är tidigare genomförd.
Förvaltningsområde Lärande ser därför behovet av att utreda förutsättningarna för en sammanbyggnad av förskola och skola i Varekil. Lämpligt är att ta fram ett enkelt ritningsunderlag och
kostnadsberäkning för att därefter fatta beslut om eventuella åtgärder och investeringsramar.
Dessutom bör lämpliga åtgärder gällande trafiksituationen samtidigt föreslås och kostnadsberäknas.
Förslag till beslut
Utskottet för lärandet föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Förvaltningsområde Samhällsutveckling i uppdrag att i samverkan med Förvaltningsområde Lärande, ta fram ett enkelt ritningsunderlag och kostnadsberäkning för tillbyggnad av
Varekils skola/förskola samt för en fungerande och säker trafiksituation.
_________
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet och fördelen med att i
samband med planerad ombyggnation, även arbeta fram förslag till ritningsunderlag och
kostnadsberäkning för en sammanbyggnad av förskola och skola.
Ingrid Cassel (m) yrkar avslag till förslaget med anledning av det rådande och kommande
budgetsituation och föreslår att avvakta uppdraget om en tillbyggnad/sammanbyggnad av
förskolans och skolans lokaler.
Kristina Svensson (mp), med instämmande av socialdemokraterna Alexander Hutter och
Catarina Mellberg, föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt förslag, med anledning av
bland annat behovet av barnomsorg, behovet av en tillfredsställande situation för mattransport
samt utifrån den ekonomiska aspekten för att en sådan bör ske samtidigt som ombyggnationen.
Michael Relfsson (fpo), föreslår att avvakta med åtgärder avseende trafiksituationen alternativt
göra ett tillägg till förslaget om upprättande av kostnadsberäkning, vilket innebär att beslut tas
om att ge berörda förvaltningsområden i uppdrag enligt förslag men att kostnadsberäkningen
redovisas uppdelad för trafiksituationen kontra tillbyggnad.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och fastställer följande omröstningsproposition:
den som röstar för beslut enligt förslag med tillägget att kostnadsberäkningen ska redovisas
uppdelad för trafiksituationen kontra tillbyggnad röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner
Nej har utskottet för lärande beslutat enligt förslag från Moderaterna.
Vid omröstningen avgives 4 Ja-röster och 1 Nej-röst. Hur var och en har röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll. Utskottet för lärande har därmed bifallit förslaget att föreslå
Kommunstyrelsen besluta att ge Förvaltningsområde Samhällsutveckling i uppdrag att i samverkan med Förvaltningsområde Lärande, ta fram ett enkelt ritningsunderlag och kostnadsberäkning för tillbyggnad av Varekils skola/förskola samt för en fungerande och säker trafiksituation, med tillägget att kostnadsberäkningen ska redovisas uppdelad för trafiksituationen
kontra tillbyggnad.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Förvaltningsområde Samhällsutveckling i uppdrag att i samverkan med Förvaltningsområde Lärande, ta fram ett enkelt ett enkelt ritningsunderlag och kostnadsberäkning för
tillbyggnad av Varekils skola/förskola med tillägget att redovisa kostnadsberäkningen för
trafiksituationen och tillbyggnaden var för sig.
Ingrid Cassel reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_________
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§ 126
Motion om lekplatser i Orust kommun
Bengt Torstensson, socialdemokraterna, föreslår i motion av 2012-02-05 kommunfullmäktige
besluta att uppdra till kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till att skapa fler lekplatser i
hela Orust kommun. I motionen beskrivs vikten av Öppna förskolans verksamhet samt lekplatser, vilka är nätverksskapande forum och platser där föräldrar kan utbyta erfarenheter
mellan varandra.
Utskottet för lärande behandlade motionen 2012-05-28: de lekplatser som Orust kommun
ansvarar för, underhåller och ser till att de följer de lagkrav som finns, ligger inom Förvaltningsområde Lärandes förskole- och skolområden.
Förvaltningsområde Samhällsutveckling förordade att det skulle bildas en projektgrupp tillsammans med Förvaltningsområde Lärande, med uppgift att skapa nya lekplatser eller upprusta
redan befintliga lekplatser som är placerade vid Orust kommuns skolor samt att man möjliggör
att allmänheten kan få tillgång till lekplatserna utanför ordinarie skoltid. Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2012-04-25, § 56, att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen.
Utskottet för lärande beslutade 2012-05-28 att föreslå kommunstyrelsen att bifalla motionen,
samt att representant från verksamheten för lärande ingår i projektgruppen.
__________
2013-04-29 beslutade utskottet för lärande att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att
inventera befintliga lekplatser, att utarbeta ett förslag till ansvars- fördelning för dessa samt att
lämna förslag till vilka tidpunkter allmänheten kan nyttja och ha tillgång till kommunens
lekplatser vid skolor och förskolor.
Enligt nuvarande avtal mellan Förvaltningsområde Samhällsutveckling och Förvaltningsområde
Lärande gällande fastigheter och ansvar har Förvaltningsområde Lärande det fulla ansvaret för
inköp och underhåll av lekutrustning. I verkligheten innebär det att varje rektor och förskolechef har ett ansvar för daglig tillsyn och regelbunden besiktning av säkerheten på den lekplats
som tillhör verksamheten. Dit hör även inspringningsskydd, sand under lekredskap och staket
runt skola och förskola.
Lekplatser på skolor och förskolor är inte allmän plats. Det innebär att förskole- chefers och
rektorers ansvar för lekplatsen rimligtvis bara innefattar den tid då verksamheten är i gång. Om
lekplatser används utanför verksamhetstid av barn som bor i närområdet är bedömningen att
det sker på egen risk eftersom det inte sker på allmän plats.
Inom förvaltningen finns idag en lokalförsörjningsgrupp med representanter från samtliga
förvaltningsområden. Syftet i gruppen är att klargöra roller och ansvar runt kommunens
fastigheter och därmed även lekplatser.
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Förvaltningsområde Lärande gör bedömningen att det idag inte är rimligt att förskolechefer
och rektorer med varierande teknisk kompetens ska ta ansvar för att öppna upp verksamheternas lekplatser för allmänheten. Det skulle innebära både ökade krav på besiktningar men
även ökat slitage och därmed ökade kostnader för verksamheten.
Om den lokalförsörjningsgrupp som nu arbetar med ansvarsfrågan runt fastigheter kommer
fram till att det fulla ansvaret för lekplatsers besiktning och underhåll kan ligga hos hyresvärden
(Förvaltningsområde Samhällsutveckling) är Förvaltnings- område Lärande positiv till att göra
en översyn över vid vilka tidpunkter förskolors och skolors lekplatser kan vara öppna för
allmänheten.
Utskottet för lärande föreslog Kommunstyrelsen besluta att, enligt Förvaltningsområde
Lärandes skrivelse daterad 2013-09-16, anse motionen vara besvarad.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav vid utskottet för lärandes sammanträde 23
september 2013 ytterligare information i ärendet.
Johan Stein (c) belyste att många lekplatser utanför förskolor och skolor, lades ner i samband
med de EU-direktiv som kom gällande säkerhet, typ av lekutrustning och ansvarsfrågan.
Bertil Olsson (s) föreslog att ärendet framöver skulle ingå i uppdraget hos den samverkande
lokalförsörjningsgrupp som arbetar med övergripande frågor, för att utreda ansvarsfrågan och
möjligheten att öppna upp förskolors och skolors lekplatser.
Utskottet för lärande beslutade 2013-09-23 att föreslå Kommunstyrelsen besluta att ärendet
framöver ingår i uppdraget hos den samverkande lokalförsörjningsgrupp som arbetar med
övergripande frågor, för att utreda ansvarsfrågan och möjligheten att öppna upp förskolors och
skolors lekplatser, samt att, enligt Förvaltningsområde Lärandes skrivelse daterad 2013-09-16,
anse motionen vara besvarad.
_________
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31 bland annat att bifalla motionen, det vill säga att
uppdra till kommunstyrelsen att undersöka hur det kan skapas fler lekplatser i Orust kommun.
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Vid utskottet för lärandes sammanträde 2013-09-23 beslutades att föreslå kommunstyrelsen
besluta att ärendet framöver ingår i uppdraget hos den samverkande lokal-försörjningsgrupp
som arbetar med övergripande frågor, för att utreda ansvarsfrågan och möjligheten att öppna
upp förskolors och skolors lekplatser. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2012-0531 att bilda en projektgrupp, vars syfte är undersöka möjligheten att skapa nya lekplatser eller
upprusta befintliga lekplatser som är placerade vid kommunens förskolor och skolor och göra
dessa tillgängliga för allmänheten, så behöver utskottet för lärandes beslut 2013-09-23
upphävas.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar
att upphäva sitt beslut av 2013-09-23 ”att ärendet framöver ingår i uppdraget hos den samverkande lokalförsörjningsgrupp som arbetar med övergripande frågor, för att utreda ansvarsfrågan och möjligheten att öppna upp förskolors och skolors lekplatser, samt att motionen
därmed anses vara besvarad”, med anledning av att beslut redan är fattat av kommunfullmäktige och en samverkande lokalförsörjningsgrupp idag redan har ärendet som en del av
sitt uppdrag.
Utskottet för lärande beslutar
att, enligt förslag, upphäva sitt beslut av 2013-09-23 ”att ärendet framöver ingår i uppdraget
hos den samverkande lokalförsörjningsgrupp som arbetar med övergripande frågor, för att
utreda ansvarsfrågan och möjligheten att öppna upp förskolors och skolors lekplatser, samt
att motionen därmed anses vara besvarad”, med anledning av att beslut redan är fattat av
kommunfullmäktige och en samverkande lokalförsörjningsgrupp idag redan har ärendet som
en del av sitt uppdrag.
_________
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§ 127
Budgetuppföljning 2013
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Ferm ger information om upprättad prognos och ekonomiskt utfall avseende budget 2013, utifrån januari-oktober 2013.
En sammanfattande redovisning görs av 2012 års budgetutfall, tillskott av budgetmedel,
åtgärdsplan för besparingar under åren 2013-2016, bedömd effekt per respektive budgetår
samt ingångsläget för budgetåret 2013..
Prognosen per oktober månad visar ett underskott med cirka 6,4 miljoner kronor, exklusive
merkostnader för Henåns skola, vilket är en liten förbättring gentemot delårsrapporten. En
redovisning av underskottet per verksamhet ser ut enligt följande:
• Lärande (övergripande): + 0 tkr
• Förskola: -500 tkr
Underskottet utgörs av kostnader för kost och städ som uppgår till 300 tkr, högre driftskostnader än beräknat för Bagarevägens förskola som uppgår till 500 tkr, utebliven
inkomstutjämning (400 tkr), personalkostnader med +500 tkr och uteblivna kapitalkostnader med +200 tkr. Underskotten gällande utökade lokalkostnader samt särskilt
stöd beräknas i stort sett täckas av lägre personalkostnader genom stor återhållsamhet
gällande vikarier och anpassning av personalstyrkan.
• Grundskola: -5.090 tkr
Underskottet avseende personalkostnader inom grundskolan beräknas uppgå till 3.240 tkr.
Internationella gruppen beräknar göra ett underskott med 300 tkr, leasingkostnaderna för
datorerna till elever och personal beräknas bli 850 tkr dyrare, vissa etableringskostnader för
lätta byggnader under renoveringstiden av Varekils skola kommer att belasta budget 2013
(700 tkr). Underskottet för kostnader för kost och städ beräknas uppgå till 50 tkr. Varsel
ligger på personal motsvarande cirka 2 miljoner kronor, dock kommer inte genomförda
varsel att få effekt under 2013. Flera av skolorna har stora svårigheter att inom tilldelad
budgetram hantera kostnaderna för särskilt stöd och samtidigt hålla acceptabel lärartäthet.
Lokalproblematiken på Henåns och Varekils skolor har inneburit hälsoproblem inom
personalgrupperna, vilket lett till sjukskrivningar och omflyttningar mellan skolorna vilket
i sin tur gjort att kostnaden avseende personal ökat.
• Skolskjuts: + 250
Det tidigare befarade underskottet på cirka 500 tkr är utjämnat, vilket beror på att kostnaden
för busstrafiken har sjunkit efter omräkning hos Västtrafik. Kostnadsminskningen beror på
att kommunen får intäkter för varje busskortstämpling och den uppskattade intäktsnivån
har visat sig vara för lågt räknad. Vissa förändringar har skett i färdvägarna inför höstterminen 2013 vilket gett en kostnadsökning eftersom antal kilometer blir fler, men beräknas rymmas inom ram för 2013.
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• Grundsärskola och gymnasiesärskola: -200 tkr
Gymnasiesär beräknar hålla budget under förutsättning att inga inflyttningar sker. Grundsär
fick minskad budget med 1 miljon kronor jämfört med 2012 och för detta krävs avslut av
tillsvidaretjänster, vilket inte får full effekt under 2013.
• Enskild verksamhet och interkommunala ersättningar: -400 tkr
Kostnadsposten är för vårterminen i balans. Under höstterminen beräknas ersättning
utbetalas till enskild verksamhet för nio elever fler än under vårterminen, vilket dels beror
på att Stensbo Friskola utökat sin verksamhet till att även innefatta årskurs 6 samt dels på
ökat elevantal vid Orust Waldorfskola.
• Gymnasieskola och vuxenutbildning: -500 tkr
Verksamheten fick 1,5 miljoner kronor lägre budget jämfört med 2012 och beräknar hamna
på ett underskott på 500 tkr vid årets slut. Underskottet avser extra kostnader vid avslut av
anställningar. Köp av gymnasieplatser i annan kommun beräknas hålla sig inom budget,
men denna verksamhet är mycket svår att beräkna kostnaden på.
• Extra kostnader Henåns skola beräknas uppgå till 10.830 tkr.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh har tidigare informerat om genomförda och planerade
besparingar (totalt 14.910 tkr), utifrån helårseffekt:
• Nedläggning av dygnet runt avdelning: 1.625 tkr (tillskott KS)
• Nedläggning Öppna förskolan: 555 tkr (tillskott KS)
• Upphörande av busskort till elever som väljer annan skola: 400 tkr (tillskott KS)
• Inkomstkontroll av föräldraavgifter: cirka 250 tkr (planerades att genomföras
under hösten 2013 men kommer att genomföras först 2014)
• Neddragning av 1,0 kuratorstjänst: 480 tkr (genomförd under våren 2013)
• Ej ersatt tjänst som utvecklingssekreterare i samband med tjänstledighet:
500 tkr (genomförd januari 2013)
• Neddragning inom särskolan: 1.000 tkr (pågår: beräknas inte få full effekt under
2013)
• Neddragning inom gymnasiet/vuxenutbildningen: 1.500 tkr (pågår: beräknas
få full effekt under 2013)
• Neddragning inom kost, städ och vaktmästeri: 1.500 tkr (pågår: beräknas inte få
full effekt under 2013)
• Minskning av stödresurser inom förskolan (timanställda): 500 tkr (pågår: beräknas
inte få full effekt under 2013)
• Arbete med att avsluta överanställningar/extraresurser inom grundskolan som
inte ryms inom verksamhetens budget: 4.000 tkr (pågår: beräknas inte få full
effekt under 2013)
• Intäkter från Förvaltningsområde Omsorg till Internationella gruppen: 400 tkr
(diskussion pågår)
• Neddragningarna inom lärande ger lägre ersättning till de enskilda verksamheterna: 1.500 tkr (genomfört januari 2013)
Samtliga verksamheters budgetansvariga har fått information om kraftig återhåll- samhet
gällande vikarietillsättning, inköp av lärmaterial och fortbildning.
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§ 128
Budget 2014
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerade vid utskottets möte i augusti om tidsplanen i upprättat årshjul gällande budgetprocessen. Den 2 oktober ska enligt årshjulet ett extra
möte hållas med kommunstyrelsens arbetsutskott där fokus ska läggas på information och
diskussioner kring budget 2014 och prognos för 2013. Detta innebär att diskussioner kring
budget och budgetåtgärder samt arbete med upprättande av konsekvensanalyser bör ske under
augusti och september. Det innebär även att utskottet för lärande vid sitt sammanträde den 23
september ska lämna förslag till budget och budgetåtgärder inför 2014.
Henrik Lindh informerade 2013-08-26 om att Förvaltningsområde Lärande i sin tilldelade
budget för 2014, hade beräknade kostnader 6.037 tkr utöver ram samt gav information om de
förslag till eventuella budgetåtgärder som arbetats fram för att få en budget i balans 2014.
Några exempel på budgetåtgärder är översyn av kostnader, korrigerade budgetbelopp utifrån
aktuell kostnad, ny beräkning av antal gymnasieelever och av antal friskoleelever, reducerad
hyra av lokaler i Tvet, oförändrad elevpeng, lätta byggnader i Varekil, personal-/organisationsförändring vid lärandekontoret, utfasning av Skutan, utebliven priskompensation, inga gratis
blöjor i barnomsorgen samt minskad budget för förskoleverksamhet i Ellös/Tvet på grund
av minskad volym. Eventuella åtgärder som bedöms som en sista utväg innebär minskad
personaltäthet och lärartäthet inom förskola och skola samt utebliven tillsättning av vikarier.
Redovisade budgetåtgärder beräknas resultera till en budget i balans, inklusive effektivisering
med 1 procent och kompensation för löneökningar med 2,5 procent. Åtgärderna innebär ingen
förändring i elevpeng.
Diskussion fördes om andra åtgärdsförslag, bland annat beräknad ökad intäkt av inkomstkontroll av föräldraavgifter inom barnomsorgen, fler elever från andra kommuner till
Båtbyggarprogrammet osv.
Utskottet för lärande beslutade 2013-08-26 att tacka för informationen, samt att ta med sig de
eventuella förslagen till budgetåtgärder för 2014 för diskussion i respektive partigrupp.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerade på nytt 23 september 2013 om tidsplanen
i budgetarbetet och förslag till åtgärder för att få en budget i balans 2014.
Tidsplan för information, förhandling och beslut gällande budget 2014 ser ut enligt följande:
2013-09-12 – Information i förvaltningsområde lärandes samverkansgrupp
2013-09-23 – Utskottet för lärande/förslag till beslut till KS
2013-09-26 – MBL § 19 Information
2013-10-16 – KSAU
2013-10-17 – MBL § 11 Förhandling
2013-10-30 – KS
2013-11-14 – KF (beslut)

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

28

2013-11-11

Enligt tidsplanen innebär det att utskottet för lärande, i och med sammanträdet den 23
september, bereder ärendet till Kommunstyrelsen.
Utskottet för lärande beslutade 2013-09-23 att ställa sig bakom förvaltningsområdets förslag till
budgetåtgärder för en budget i balans år 2014, samt att skicka ärendet vidare till Kommunstyrelsen
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerade vid utskottet för lärandes sammanträde
den 14 oktober om arbetet som pågår med upprättande av ett samlat mål-/uppdragsdokument
för samtliga förvaltningsområden i kommunen, samt tidsplanen för politiskt beslut och facklig
samverkan:
2013-10-30 – MBL § 11 Förhandling (om samlat mål-/uppdragsdokument)
2013-11-14 – KF (beslut)
2013-11-27 – KF (beslut) (om samlat mål-/uppdragsdokument)
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet. Arbete pågår
med detaljbudget avseende 2014 utifrån föreslagen tilldelning av budgetram. Med uppdrag av
kommunens ledningsgrupp ska varje Förvaltningsområde arbeta med beslutade parametrar,
som till exempel styrtal.
För Förvaltningsområde Lärande innebär den tilldelade budgetramen för 2014 att det kommer
att fattas cirka 2 miljoner kronor för en budget i balans. Ett intensivt arbete pågår med att
identifiera områden för besparing som berör verksamheten och personal i så liten utsträckning
som möjligt.
Ingrid Cassel (m) tar upp frågan kring kapitalkostnader, som även bör ingå i budgetarbetet.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att återkomma i ärendet vid nästkommande sammanträde i december.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

29

2013-11-11
KS/2013:1488

§ 129
Information: Ärendet om skolskjuts med taxi
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh.ger information i ärendet om ansökan om skolskjuts
med taxi och skolplikt för elev i årskurs 2.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-30 § 290 om föreläggande av vite.
Familjen har hittat en lösning som gjort att barnen har deltagit i skolans verksamhet sedan
4 november. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh har idag en bra dialog med vårdnadshavarna och kommer att träffa dem för vidare diskussion om möjligheter till en framtida
lösning, men utan att göra någon riktad lösning utan mer en generell sådan.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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2013-11-11
KS/2013:84

§ 130
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös skola
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger, tillsammans
med övriga politiker som deltog vid förmiddagens besök, återkoppling från förmiddagens
genomförda verksamhetsbesök vid Ellös skola.
Det råder en stor samstämmighet hos samtliga berörda intervjugrupper: det arbetas mycket
aktivt med trygghet och trivsel, det finns en väl känd och inarbetad rutin kring arbetet med att
motverka kränkande behandling, lärarpersonalen ses som en viktig resurs, lokalerna upplevs
trångbodda, hög personaltäthet är viktigt och behövs (2 lärare per klass är önskvärt) samt att
bussbytena inte upplevs fungera tillfredsställande.
Ellös skola har gjort ett aktivt och gemensamt val av ökad IT-satsning hos eleverna i de yngre
skolåren, genom att inte köpa in annat undervisningsmaterial i samma utsträckning som
tidigare.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2013-11-11

§ 131
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut och
anmälningar från bland annat Skolinspektionen.
1. Skolinspektionens beslut i ärende gällande Anmälan om modersmålsundervisning
för en elev vid Ängås skola i Orust kommun. Dnr LVS/2013:23-600.
Skolinspektionen avskriver ärendet, då det framgår av anmälan att kommunen
försökt hitta en lämplig lärare men inte lyckats. Av anmälan framgår även att det
endast är fyra elever som önskat modersmålundervisning i kommunen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
_________
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2013-11-11
LVS/2013:1

§ 132
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 till dagens datum rapporterat in följande antal incidenter per
skola:
• Varekils skola: 1 anmälningar
Arbete pågår med översyn av hur redovisning ska ske, så att den sker mer utförligt och inte
endast utifrån statistik.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun
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§ 133
Information: Rektors sjukskrivning
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om att rektor för Henåns skola
år 4-6, modersmål och särskolan är sjukskriven.
Överenskommelse har gjorts att Lena Hermansson, biträdande rektor Ängås skola, övertar
ansvaret för verksamheten år 4-6 samt modersmål under perioden för sjukskrivning. Jenny
Saar, rektor Henåns skola F-3, tar under perioden över ansvaret för särskolan.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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2013-11-11

§ 134
Temadagen 26 november 2013
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att temadagen som är inplanerad till
den 19 november 2013 behöver flyttas fram till den 26 november.
Det är mycket viktigt med bra uppslutning från politiken vid de anordnade tema- dagarna då
det är politiken som inbjuder rektorer, förskolechefer och fackliga representanter till dialog i
frågor som berör verksamhetsområdena inom Förvaltningsområde Lärande, som till exempel
mål, utveckling, kvalitet, förståelse m.m.
_________
Utskottet för lärande beslutade 2013-10-14 att flytta fram och anordna temadagen den 26
november istället för 19 november.
Diskussion förs kring den ekonomiska budgetsituationen för år 2013 samt kostnader för
genomförande av Temadagen den 26 november. Rådande ekonomi tillåter att genomföra
temadagen enligt planerat.
Temadagarna upplevs viktiga och givande hos samtliga berörda deltagare. Det är även viktigt
med utrymme för dialog deltagarna emellan. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att huvudspåret för höstens temadag planeras att vara pedagogisk dokumentation i
förskolan, ny sammanställning av resultatet kring IT- och datorsatsningen samt matematiksatsningen PISA 2015.
Inbjudan och program med mer specifikt innehåll kommer att skickas till berörda deltagare
inom kort.
Utskottet för lärande beslutar
att genomföra temadagen enligt planerat då rådande ekonomi tillåter detta, samt
att tacka för informationen.
_________

