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Utskottet för lärande
Ledamot som är förhindrad deltaga i
sammanträde inkallar vederbörande
ersättare att tjänstgöra.

Plats och tid

Fm: Tillsynsbesök vid Förskolan Svanen, Varekil 2016-02-08 kl 08-1512:00
Kommunhuset, s-rum 1 Årholmen 2016-02-08 kl 13:00-

Närvarande

Ledamöter
Kristina Svensson
Alexander Hutter
Maria Sörkvist
Elsie-Marie Östling
Veronica Almroth

Övriga

Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
Lars Jansson, utvecklingschef
Sandra Åström, ekonom
Bo Larsson, rektor Henåns 7-9 skola
Anna-Malin Lundhamn, utvecklingssekreterare
Arne Hultgren, miljöchef

Ersättare
Michael Relfsson
Lars Larsson
Mats Överfjord

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

Förvaltningsområde Lärande, 2016-02-10 klockan 13:00

Ärende

Dnr

Föredragande

1.

Skolinspektionens tillsyn 2015 - Delredovisning
och information om vidtagna åtgärder avseende
Henåns 7-9 skola

KS/2015:1236

Henrik/Bo Larsson

2.

Revidering av zon för ej skolskjutsberättigade
elever

KS/2016:156

Anna-Malin L

3.

Miljökontorets tillsyn - Rapport från tillsyn av
ventilation och städning i kommunens skolor

KS/2016:155

Arne Hultgren

4.

Budget 2015: Bokslut och årsprognos gällande
Förvaltningsområde Lärande

KS/2014:405
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Ärende

Dnr

5.

Information: Införande av verksamhetsformen
Språkintroduktionsutbildning

KS/2016:158

6.

Interkommunal ersättning i grundskolan, bidrag
till fristående skolor och enskild barnomsorg år
2016

KS/2015:2175

7.

Information om uppföljning av resultat hösten
2015 (betyg m m)

KS/2016:160

8.

Information: Summering av beslut m m under
2015 hos utskottet för Lärande

KS/2016:199

9.

Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Förskolan
Svanen

KS/2015: 2007

10.

Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde
Lärande

KS/2016:200

11.

Förvaltningens information

12.

Information: Anmälan/Svar från
Skolinspektionen och övriga myndigheter

ORUST KOMMUN
Kristina Svensson
Ordförande

Marika Carlberg
Sekreterare

Föredragande

Lars Jansson

2016-02-01

3

Utskottet för lärande

Skolinspektionens tillsyn 2015 – Delredovisning och information om vidtagna
åtgärder avseende Henåns 7-9 skola
Dnr KS/2015:1236
Rektor Bo Larsson och förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger en delredovisning
och information om dels vidtagna åtgärder avseende Henåns 7-9 skola och dels det
pågående arbetet.
__________
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Revidering av zon för ej skolskjutsberättigade elever
Dnr KS/2016:156
Vid behov ska en översyn göras avseende zon för ej skolskjutsberättigade elever.
Runt varje grundskola med kommunal huvudman finns en skolskjutszon som reglerar
om elev har rätt till skolskjuts enligt Skollagen (2010:800). Elev som bor utanför zon har
rätt till skolskjuts under förutsättning att andra regelverk uppfylls. Elev som bor inom
zon har ej rätt till skolskjuts. Beslut om att införa zoner för ej skolskjutsberättigade
elever antogs av Kommunstyrelsen år 2012.
Några av planprojekten som pågår i Orust kommun innebär att fastigheter planeras att
uppföras i anslutning till tätorter där det finns grundskola med kommunal huvudman.
Detta medför att zonerna behöver ses över och eventuellt revideras.
Förvaltningsområde Lärande har tillsammans med kommunens mark-, plan- och
exploateringsenhet sett över aktuella planområden. Plan projekten befinner sig i olika
stadier av utredning och beslut. Därefter har Förvaltningsområde Lärande gjort en
bedömning av behov av revidering av zonerna. Förslag till revidering innebär en
utökning av zon.
För Svanesund och Henån har förslag till utökning av zonerna förberetts så att beslut
kan tas när planprocessen kommit längre.
För Varekil föreslås utökning av zon. På grund av att det numera är möjligt att via gångväg gå från området nor rom busstationen i Varekil till gångtunnel under väg 178, flyttas
zongränsen så att samtliga fastigheter inryms i zonen. Söder om Varekil är fastigheter
uppförda. Zongränsen ändras så att den överensstämmer med fastighetsgränsen. På
kartan i beslutsunderlaget, visar rödmarkerat område befintlig zon och blåmarkerade
områden visar förslag till utökade zoner.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
att föreslagna utökningar av skolskjutszoner i Varekil gäller från och med läsåret
2016/2017.
__________
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Miljökontorets tillsyn – Rapport från tillsyn av ventilation och städning i
kommunens skolor
Dnr KS/2016:155
Under våren 2014 och vintern 2015 har 207 av landets kommunala miljönämnder
utfört tillsyn av ventilation och städning på cirka hälften av landets skolor inom
ramen för ett nationellt projekt initierat av Folkhälsomyndigheten. Förskolor omfattades inte av projektet.
Bakgrunden till projektet är att Socialstyrelsen i ett tidigare regeringsuppdrag utrett
problembilden på astma- och allergiområdet kopplat till barnens arbetsmiljö i skolan.
I Socialstyrelsens rapport ”Allergi i skola och förskola” 2013 beskrivs bland annat att
inomhusmiljön i skolor skiljer sig från många andra inomhusmiljöer genom att
särskilt många personer vistas samtidigt på en relativt liten yta, vilket innebär höga
krav på till exempel ventilation och städning. Utredningen visar också att det finns en
rad brister i skolans inomhusmiljö där många lokaler inte uppfyller de krav som finns.
Skoltillsynen på Orust har varit eftersatt jämfört med många andra kommuner. Någon
planerad tillsyn på grundskolan har inte utförts sedan 2006. Miljö- och byggnadsförvaltningen har därför valt att besöka samtliga kommunala och enskilda skolor i Orust
kommun. Tillsynen har resulterat i ett antal förelägganden och överenskommelser om
åtgärder. Förvaltningen har inte inspekterat lokaler som inte användes vid tiden för
inspektionen. Vid två skolor har endast egenkontrollen tillsynats på grund av förestående lokalbyte. I de flesta fall har rektor, fastighetsägare, städansvarig och skyddsombud deltagit, ibland även elevrepresentanter.
Det övergripande syftet med projektet var att inomhusmiljön för barn och ungdomar i
landets skolor ska förbättras och att miljöbalkens krav på inomhusmiljön ska uppfyllas.
Några vanliga brister som identifierades vid tillsynen på Orust var:
• Avsaknad av samlad skriftlig egenkontroll enligt miljöbalken.
• Oklar ansvarsfördelning mellan skolverksamhet, fastighetsägare och städverksamhet.
• Bristande samordning mellan skolverksamhet, fastighetsägare och städverksamhet.
• Bristfälliga grundläggande kunskaper hos skolan om städ- och ventilationsrutiner.
• Miljöbalken blandas ihop med arbetsmiljöbalken.
• Bristande systematisk kontroll över att städningen är tillräcklig och att allt som
behöver städas verkligen städas.
• Otillräcklig höghöjdstädning, särskilt i gymnastiksalar.
Miljöchef Arne Hultgren ger information om rapporten från tillsynen av ventilation
och städning i kommunens skolor..
__________
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Budget 2015: Bokslut och årsprognos gällande Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2014:405
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information om
upprättat årsbokslut och prognos avseende helåret 2015.
__________
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Information: Införande av verksamhetsformen Språkintroduktionsutbildning
Dnr KS/2016:158
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om införandet av verksamhetsformen Språkintroduktionsutbildning vid vuxenutbildningen.
Organisationen av Språkintroduktion Orust består i att en kartläggning görs av elevens
bakgrund och erfarenheter i tre olika steg. Eleverna ska därefter läsa flertalet ämnen
med målet att inom några år vara behöriga att söka till ett nationellt gymnasieprogram.
Elevernas ämneskunskaper kommer att mätas av mot årskurs 9 i den svenska grundskolan. Ett kontrakt upprättas mellan elever/vårdnadshavare/god man/boendet och
skolan. I kontraktet klargörs de förväntningar man har på varandra, vad som är skolans
ansvar, elevens ansvar respektive vårdnadshavarens/god mans/boendets ansvar.
__________
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Interkommunal ersättning i grundskolan, bidrag till fristående skolor och
enskild barnomsorg år 2016
Dnr KS/2015:2175
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om de fastställda beloppen
gällande interkommunal ersättning, ersättning till fristående skola och bidrag till
enskild verksamhet avseende år 2016. Budgeten för kostnaden för dessa ersättningar
och bidrag grundar sig på budgeten för kommunens verksamheter. Förvaltningsområdeschefen har fastställande av interkommunal ersättning på delegation.
Bidrag per barn/elev och år till enskild förskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och
grundskola avseende 2016 uppgår till:
Förskola, 1-5 år
(mer än 15 h/vecka)
Förskola, 1-5 år
(upp till 15 h/vecka)
Skolbarnsomsorg
(endast i Orust kommun)
Förskoleklass
(endast i Orust kommun)
Grundskola, år 1-3
(endast i Orust kommun)
Grundskola, år 4-6
(endast i Orust kommun)
Grundskola, år 7-9
(endast i Orust kommun)

124.255 kr
62.127 kr
35.358 kr
44.230 kr
72.843 kr
73.558 kr
83.349 kr

Bidrag per barn/elev och år till enskild pedagogisk omsorg avseende 2016 uppgår till:
Pedagogisk omsorg, 1-5 år
83.372 kr
(mer än 15 h/vecka)
Pedagogisk omsorg, 1-5 år
41.686 kr
(upp än 15 h/vecka)
Pedagogisk omsorg, 6-12 år
41.686 kr
Interkommunal ersättning per barn/elev och år till förskola, skolbarnsomsorg,
förskoleklass och grundskola avseende 2016 uppgår till:
Förskola, 1-5 år
116.650 kr
(mer än 15 h/vecka)
Förskola, 1-5 år
58.325 kr
(upp till 15 h/vecka)
Skolbarnsomsorg
51.673 kr
Förskoleklass
60.424 kr
Grundskola, år 1-3
87.418 kr
Grundskola, år 4-6
88.092 kr
Grundskola, år 7-9
97.329 kr
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De fastställda bidragen och interkommunala ersättningarna har kommunicerats med
berörda verksamheter. I bidraget till friskolor inom kommunen har lokalbidraget lyfts
ut och istället ges bidrag och ersättning för faktisk hyreskostnad.
__________
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Information om uppföljning av resultat avseende höstterminen 2015 (betyg m m)
Dnr KS/2016:160
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om resultat, betyg m m avseende höstterminen 2015.
__________
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Information: Summering av beslut m m under 2015 hos utskottet för lärande
Dnr KS/2016:199
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger i information om upprättad summering
av beslut m m under 2015 hos utskottet för lärande.
__________

2016-02-01
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Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Förskolan Svanen
Dnr KS/2015:2007
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från
tillsyns-/verksamhetsbesöket vid Förskolan Svanen.
__________
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Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2016:200
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
__________
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Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information.
__________
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Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut i
anmälningsärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.
1. Skolinspektionens beslut av 2016-01-08 i ärende gällande elevs skolsituation vid
Henåns 7-9 skola. Dnr LVS/2015:2.
Skolinspektionen tog den 12 december 2014 emot en anmälan från föräldern till en
elev som då gick i årskurs 7. Skolinspektionens utredning avser läsåret 2014/2015 och
höstterminen 2015.
Skolinspektionen förelägger Orust kommun att senast den 8 april 2016 vidta
åtgärder så att elevens behov av särskilt stöd uppfylls. De vidtagna åtgärderna ska
senast samma dag redovisas skriftligt till Skolinspektionen.
2. Barn- och elevombudets beslut av 2016-01-25 i ärende gällande elevs skolsituation
Vid Henåns skola. Dnr LVS/2015:2.
Skolinspektionen konstaterade i beslut den 8 januari 2016 att huvudmannen inte följt
Bestämmelserna när det gäller skyldigheten att motverka kränkande behandling.
Barn- och elevombudet delar Skolinspektionens bedömning och har utrett förutsättningarna för skadestånd i ärendet. Barn- och elevombudet finner dock, vid sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet, att tillräckliga förutsättningar för ett
skadeståndsanspråk mot huvudmannen saknas. Barn- och elevombudet vidtar ingen
åtgärd och avslutar ärendet.
__________

