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KS/2012:2484
§ 98
Detaljplan för fastigheten Henån 1:272, 1:273 (Bagarevägens förskola) samt
del av fastigheterna Henån 1:275 och 1:306
För området gäller byggnadsplan för del av Henåns samhälle, fastställd 1972-11-13.
Planområdet är beläget strax sydväst om centrala Henån.
Planarkitekt Karin Jern ger information i ärendet: Hänsyn har tagits i så stor utsträckning som möjligt till de privata boendena och de synpunkter som inkommit.
Utskottet för samhällsutveckling behandlar ärendet vid sammanträdet i oktober och
beslut tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i december.
Syftet med detaljplanen är att ge planstöd åt aktuell användning inom fastigheten
Henån 1:272 (Montessoriskolan), att möjliggöra uppförandet av en ny förskola inom
fastigheten Henån 1:273 (Bagarevägens förskola) samt att tillskapa byggrätter för
utbyggnad av omsorg och bostäder inom fastigheterna Henån 1:275 och del av
Henån 1:306. Planen syftar vidare till att utöka befintligt parkeringsområde i söder
(cirka 28 parkeringsplatser planeras för personal) samt möjliggöra en gång- och
cykelväg utmed Kaprifolvägen och genom området. Planens genomförande innebär
att de modulbyggnader som står med tillfälligt bygglov på allmän platsmark inom
planområdet kommer att tas bort.
Placering av den nya förskolan planeras där Bagarevägens förskola har sina gamla
lokaler idag. Byggnadsrätten är beviljad, däremot är inte formen för förskolans
fastighet fastslagen. Parallellt med arbetet kring detaljplanen pågår arbete med
utformningen av förskolans fastighet, upphandling osv. Arbetet sker i samråd med
berörd förskolechef.
Detaljplanen har tidigare varit utsänd på samråd mellan 11 april – 10 maj 2013. Planförslaget är nu utställt för granskning enligt 5 kap 18 § Plan- och bygglagen under
perioden 5 september – 4 oktober 2013.
Utskottet för lärande beslutar
att ställa sig bakom upprättat förslag till detaljplan.
_________
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KS/2012:2626

§ 99
Medborgarförslag om busshållplatsers utformning och placering
Viktor Simensen lämnade 2012-10-25 in ett medborgarförslag med önskemål om att
kommunen ska ta kontakt med Västtrafik för att skapa säkra av- och påstigningsplatser vid varje busshållplats. Varje busshållplats behöver också utrustas med reflexer och påkörningsskydd. Önskemål finns också att få redogjort för kommunens
ansvar gällande busshållplatser i Orust kommun.
Utskottet för samhällsutveckling behandlade ärendet 2013-03-20, då följande
information gavs:
• Trafikverket ansvarar för länsvägarna inom Orust kommun. När nya hållplatser
eller hållplatser flyttas sker detta genom samarbete mellan Västtrafik och berörd
väghållare, i detta fall Trafikverket. Vid placeringen av busshållplats/stolpe tas
hänsyn till lämplig av- och påstigningsplats, gärna i anslutning till mindre enskilda
vägar. Ibland kan det vara svårt att hitta en lämplig placering.
• Väghållaren har ansvaret för hållplatsens utformning, åtgärder upp till marknivå
och Västtrafik ansvarar för att utrusta hållplatsen med hållplatsstolpe och eventuellt väderskydd, vilket placeras ut på hållplatser där det finns fler än 20 påstigande resenärer per dag.
• Handläggande tjänsteman på förvaltningsområde lärande har i samband med
införandet av skollinjer i kommunen, under hösten 2012, framfört till Västtrafik,
att en översyn av hållplatser utmed vägarna i kommunen vore önskvärd.
• Kommunen har ansvaret för de tillgänglighetsanpassade bussterminalerna i
Henån och Varekil.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till skrivelse daterad 2013-02-20,
avslå medborgarförslaget.
_________
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-10, § 104, att remittera ärendet till utskottet för
lärande för yttrande.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att det vore optimalt att
kunna ha säkra av- och påstigningsplatser men att småvägarna i Orust kommun
innebär minskad möjlighet till hållplatser av önskad storlek och funktion.
Pia Hansson, administratör för skolskjuts, ger information om det pågående arbetet
med projektet ”blinkljus” – ett system som indikerar om att barn/elev finns vid
hållplatsen via den responder barnet har. En inventering av de tio utvalda hållplatserna för projektet genomfördes under senare delen av våren 2013 tillsammans
med representant från Emparo Solutions. Blinkljus kommer att installeras snarast
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möjligt under hösten. En återkoppling av projektet kommer att ges då projektet
pågått en period.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Förvaltningsområde lärande och Förvaltningsområde Samhällsutveckling i
uppdrag att gemensamt återrapportera till Kommunstyrelsen om hur arbetet sker
med säkerställande av hållplatser, samt
att med hänvisning till informationen som gavs vid utskottet för samhällsutvecklings
sammanträde den 20 mars 2013, anse motionen vara besvarad.
_________
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KS/2013:84

§ 100
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Orust Waldskola/förskola
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger återkoppling från förmiddagens genomförda verksamhetsbesök vid Orust Waldorfskola/förskola.
Kommunens tre fristående skolor har tre tydligt olika inriktningar. Skolgång för elev
vid någon av friskolorna, görs utifrån ett aktivt val av önskemål och behov av skolform.
När det gäller skolform (grundskola), har kommunen endast insynsrätt i verksamheten. För förskoleverksamhet har kommunen däremot tillsynsrätt, för vilket det bör
arbetas fram någon annan form av tillsynsunderlag.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
_________
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KS/2013:159

§ 101
Budgetuppföljning 2013
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Ferm ger information
om upprättad prognos och ekonomiskt utfall avseende budget 2013, utifrån januariaugusti 2013. Prognos 3 innefattar även en delårsrapport.
Delårsrapporten visar ett utfall per augusti på ett underskott med totalt 10,3 miljoner
kronor, inklusive extra kostnader för Henåns skola med 7,4 miljoner kronor. Utfallet
exklusive merkostnaderna för Henåns skola, ligger på cirka – 2,9 miljoner kronor.
Beräknade löneökningar avseende april-augusti är periodiserade utifrån en årlig
löneökning på 2,7 %. En annan stor post som periodiserats är köp av gymnasieplatser för juli och augusti.
Prognosen per augusti månad visar ett underskott med cirka 5,2 miljoner kronor,
exklusive merkostnader för Henåns skola. En redovisning av underskottet per
verksamhet ser ut enligt följande:
• Lärande (övergripande): + 0 tkr
• Förskola: -300 tkr (juli: -840 tkr)
Underskottet består av kostnader för kost och städ.
• Grundskola: -3.820 tkr (juli: -3.550 tkr)
Underskottet avseende personalkostnader inom grundskolan beräknas uppgå till
2.640 tkr, för vilken den främsta orsaken är att genomförda åtgärder inte får helårseffekt. Internationella gruppen beräknas göra ett underskott med 280 tkr,
vilket avser minskade intäkter från Migrationsverket. Leasingkostnaderna för
datorerna till elever och lärare beräknas bli 850 tkr dyrare, vilket beror på behovet
av fler datorer, varierande pris per dator, högre genomsnittligt pris per dator än
vad som var kalkylerat och olika kontraktslängd.
• Skolskjuts: + 0 (oförändrat per juli månad)
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 visar sig vara för lågt räknad. Vissa förändringar har skett i färdvägarna inför höstterminen 2013 vilket ger en kostnadsökning eftersom antal kilometer blir fler. Denna kostnadsökning beräknas
rymmas inom ram för 2013.
• Grundsärskola och gymnasiesärskola: -200 tkr (juli: -250 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.
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• Enskild verksamhet och interkommunala ersättningar: -400 tkr
(oförändrat per juli månad)
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 (juli: + 0)
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.
I prognosen för förskola och skola uppgår kostnaderna för kost och städ med totalt
- 350 tkr. Verksamheten inom Förvaltningsområde Samhällsutveckling fick i uppdrag att sänka kostnaden med 1,3 miljoner kronor. På grund av svårigheten att få
helårseffekt beräknas kostnaden minska med 960 tkr. Om personalminskningen fått
effekt på helår hade kostnaden minskat med cirka 1,6 miljoner kronor.
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 (planeras genomföras under
hösten 2013)
• 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
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)
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Verksamheterna försöker dessutom hålla kostnaderna nere genom bland annat stor
återhållsamhet gällande vikarietillsättning, inköp av lärmaterial och fortbildning.
Fakturor gällande köp av gymnasieplatser har granskats noggrannare och begäran om
ett fjärde eller femte år från utbildningsanordnaren har ifrågasatts och granskats för
att minska kostnaden för köp av gymnasieplatser.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att skicka informationen vidare till Kommunstyrelsen.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9

2013-09-23
KS/2013:1177

§ 102
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 informerar på nytt om tidsplanen i budgetarbetet och förslag till åtgärder för att få en budget i balans 2014.
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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)
Enligt tidsplanen innebär det att utskottet för lärande bereder ärendet till Kommunstyrelsen, i och med dagens sammanträde.
Utskottet för lärande beslutar
att ställa sig bakom förvaltningsområdets förslag till budgetåtgärder för en budget i
balans år 2014, samt
att skicka ärendet vidare till Kommunstyrelsen
_________
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KS/2013:1369

§ 103
Ny ledningsorganisation inom Lärande - tjänsten som Utvecklingschef
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav vid utskottets sammanträde 2013-08-26
information om planerad förändring av ledningsorganisationen inom Lärande.
I nuvarande organisation finns en tjänst som skolchef för grundskola. Från och med
2013-10-14 kommer tjänsten att vara vakant. Tjänsterna skolchef för grundskola och
skolchef för förskola tillkom i samband med inrättande av tre kommunchefer tillika
verksamhetschefer. Eftersom organisationsmodellen med tre kommunchefer upphörde under våren 2012, behöver nuvarande organisation inom Förvaltningsområde
Lärande göras om, så att förvaltningsområdeschefen tar över rollen som ”skolchef”
och därmed har personalansvaret för alla chefer i lärandes organisation.
Inom Förvaltningsområde Lärande finns ett omfattande arbete med uppföljning av
resultat, kvalitetsarbete och utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna följer till stor del
den statliga styrningen och krav på kvalitetsarbete men inrymmer även kommunens
mål och prioriteringar. Tidigare låg dessa arbetsuppgifter på de båda skolcheferna.
Genom anställning av en utvecklingschef kommer ansvar och arbetsuppgifter för
hela Förvaltningsområde Lärande att hamna på samma person. Förändringen beräknas ge en kostnadsminskning på cirka 200 tkr per år.
Utskottet för lärande beslutade 2013-08-26 att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att inrätta tjänsten som Utvecklingschef vid Förvaltningsområde Lärande, samt
att föreslagen förändring gäller från och med 2013-10-14.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att ansökningar inkommit
från 15 sökande och att det varit ett bra urval då många sökande har hög kompetens.
Intervjuer har genomförts och tjänsten har erbjudits Lars Jansson, som accepterat
och tillträder tjänsten 1 januari 2014.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2012:664

§ 104
Utredning av förutsättningarna för start av en F-3 kommunal friskola i Tvet
samt tillsättande av en utredningsgrupp
Kristina Svensson (mp) framförde under presidieberedningens möte önskemål om
att, vid utskottet för lärandes sammanträde 26 mars, ta upp ärendet gällande utredning av start av en kommunal friskola för år F-3 i Tvet.
__________
Kristina Svensson (mp) informerade vid utskottet för lärandes möte 2012-03-26, §
45, om att den politiska majoritetsgruppen avser att anordna ett allmänt informationsmöte, som vänder sig till de boende i Tvet-området.
__________
Kristina Svensson (mp) informerade vid utskottet för lärandes möte 2012-04-23, §
66, om att arbetet fortlöper. Datum för ett nytt informations- och diskussionsmöte
mellan politiker och berörda boende i Tvet-området, är fastställt till den 8 maj.
__________
Diskussioner fördes i ärendet vid utskottet för lärandes möte 2012-05-28 och förslag
gavs om utökning av nuvarande utredningsgrupp med en tjänsteman.
Utskottet för lärande beslutade 2012-05-28 att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för åtgärd på grund av nuvarande chefssituation inom
verksamheten för lärande.
_________
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskola/tf verksamhetschef gav vid utskottet
för lärandes sammanträde 2012-06-25 information om upprättad sammanställning av
den enkät gällande föräldrars intresse av en skola på Tvet, som utskickats på uppdrag
av politiken. Utifrån inkomna svar och den sammanställning som upprättats, gjorde
verksamheten för lärande bedömningen att det finns stora svårigheter för att starta
en skola i Tvet redan hösten 2012, oavsett om avsikten är en kommunal skola eller
friskola: intresset är för lågt och att elevunderlaget är otillräckligt. Att starta en
friskola förutsätter dessutom ett beslut i kommunfullmäktige.
Kristina Svensson (mp) informerade om att det framförts önskemål och intresse från
medborgare i kommunen till politiker om att starta en skola i Tvet. I första hand
önskas en F-5 skola, vilket man från politiskt håll sagt nej till, däremot har man ställt
sig positiv till en F-3 skola. Utifrån medborgarmöten och enkät till föräldrarna med
barn i Tvets förskola, bedömde man från politiken att underlag finns för att kunna
gå vidare med tanken att återuppta skolan i Tvet, som en F-3 skola. Den politiska
majoriteten kunde se möjligheten till en kommunal friskola för att bredda den
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pedagogiska inriktningen på Orust alternativt en kommunal skola. Huvudinriktningen är en kommunal friskola med hela kommunen som upptagningsområde.
För att kunna gå vidare med ärendet om en kommunal friskola i Tvet, måste
begreppet kommunal friskola med dess effekter på regelverk och ekonomi tydliggöras. En konsekvensanalys måste också upprättas.
Kristina Svensson (mp) föreslog att utskottet för lärande skulle besluta att tillsätta
en arbetsgrupp, vars uppgift var att arbeta fram underlag för de beslut som krävs i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med två utredningsingångar: dels en
kommunal friskola F-3 och dels en kommunal F-3 skola, för att möjliggöra och
skapa förutsättningar för att starta en kommunal friskola.
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskola/tf verksamhetschef belyste att beslutet
gällande start av kommunal friskola hösten 2013, bör följa budgetarbetet inför 2013
och därmed vara fattat av kommunfullmäktige senast i december månad 2012.
Anita Jakobsson, chef för Medborgarservice/tf verksamhetschef, informerade om att
politiken hos kommunstyrelsens arbetsutskott måste äska om att få nyttja de avsatta
medel, som finns i potten ”KS för förfogande” i samband med start av utredningen.
Utskottet för lärande beslutade 2012-06-25, § 93, att tillsätta en arbetsgrupp bestående av utskottet för lärandes ordförande, vice ordförande och Michael Relfsson, att
arbetsgruppen ska arbeta fram beslutsunderlag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att möjliggöra start av verksamhet i form av kommunal friskola, att
beslut ska följa budgetarbetet inför 2012, det vill säga att beslut ska tas under
december månad 2012, samt att hos kommunstyrelsens arbetsutskott äska om att få
nyttja de avsatta medel, som finns i potten ”KS för förfogande” i samband med start
av utredningen.
_________
Ordförande Kristina Svensson gav vid utskottets sammanträde 2013-03-04 information om ärendets status:
• Det arbetas idag med att skapa en lokal organisation i Tegneby för att få en
gemensam och samlad kraft för en levande bygd. Ett viktigt mål i detta arbete är
att det ska finnas en skola på Tvet, vilket man menar ska göra trakten mer
attraktiv för inflyttning av barnfamiljer.
• En faktor för inflyttning är att det finns lägenheter/bostäder i området. Ett
fortsatt arbete kring Tvets skola och Tegneby bör därför innehålla en kartläggning av möjliga tomter och bostäder.
• En kommunal Självstyrande Skola i Tvet bedöms mycket väl kunna ha hela
kommunen som sitt upptagningsområde. En skola i Tvet skulle ha ett centralt
läge i förhållande till kollektivtrafiken.
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• En tydlig profil och möjligheten att själv styra över sina resurser samt göra
föräldrar delaktiga i detta arbete, bör göra skolan attraktiv för många.
• Det ekonomiska läget för verksamheterna inom Förvaltningsområdet Lärande
är ansträngt, och att i detta läget besluta om uppstart av en F-3 skola i Tvet
känns inte möjligt.
• Det är dock samtidigt viktigt att ta tillvara på det medborgarengagemanget som
finns i området och göra Tegnebyborna mer delaktiga i utvecklingen av bygden.
Modeller för olika former av kommunbygderåd/landsbygdsråd finns i flera av
landets kommuner.
• För att starta en kommunal Självstyrande Skola i Orust kommun krävs en översyn av kommunens reglemente för att möjliggöra att kommunal verksamhet
kan drivas i intraprenadform. Intraprenad är en driftsform där personal får större
ansvar och frihet utan att behöva starta eget. En förändring i Orust kommuns
reglemente ska då inte bara gälla för våra skolor utan för alla kommunens verksamheter.
Arbetsgruppen, genom Kristina Svensson (mp) föreslog 2013-03-04 utskottet för
lärande besluta att föreslå Kommunstyrelsen besluta att skapa kommunbygderåd i
kommunen med start i Tegneby socken, att öppna för att kommunal verksamhet
kan drivas i form av intraprenad, att utskottet för lärande ger sitt stöd och hjälp till
Bygderåd/Byalag som arbetar med frågor som berör utskottets verksamhetsområden, samt att utskottet för lärande i och med upprättad rapport avslutar
uppdraget att utreda förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet. Alexander
Hutter, Catarina Mellberg och Bengt Torstensson (s) föreslår avslag till föreslagna
att-satser.
Ordföranden ställde proposition på förslagen och fastställde följande omröstningsproposition: Den som röstar för beslut enligt förslag, det vill säga enligt föreslagna
att-satser röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har utskottet för lärande
beslutat bifalla socialdemokraternas förslag. Vid omröstningen avgives 3 Ja-röster
och 2 Nej-röster. Hur var och en röstat framgår av särskilt omröstningsprotokoll.
Utskottet för lärande har därmed bifallit förslaget gällande att-satser.
Utskottet för lärande beslutade 2013-03-04 att föreslå Kommunstyrelsen besluta
att skapa kommunbygderåd i kommunen med start i Tegneby socken, att öppna för
att kommunal verksamhet kan drivas i form av intraprenad, att utskottet för lärande
ger sitt stöd och hjälp till Bygderåd/Byalag som arbetar med frågor som berör
utskottets verksamhetsområden, samt att utskottet för lärande i och med upprättad
rapport avslutar uppdraget att utreda förutsättningarna för en kommunal friskola i
Tvet. Alexander Hutter, Catarina Mellberg och Bengt Torstensson (s) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget förslag till beslut.
_________
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2013-08-28 och beslutade att
återremittera ärendet till utskottet för lärande för klargörande av att-satserna.

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15

2013-09-23

Ordförande Kristina Svensson informerar om att ärendet utgår med anledning av att
ärendet inte är färdigbehandlad i arbetsgruppen.
Utskottet för lärande beslutar
att återuppta ärendet vid sammanträdet i oktober.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

2013-09-23
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§ 105
Yttrande på 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 ansvarsfördelning 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 förskolechefers 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.
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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.
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 Förvaltningsområde Lärande positiv till att göra en översyn över vid vilka tidpunkter förskolors
och skolors lekplatser kan vara öppna för allmänheten.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
att, enligt Förvaltningsområde Lärandes skrivelse daterad 2013-09-16, anse motionen
vara besvarad.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger ytterligare information i ärendet.
Johan Stein (c) belyser 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) föreslår 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.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
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.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18

2013-09-23

§ 106
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 elevens rätt till särskilt
stöd samt skyldigheten att motverka kränkande behandling för grundskoleelev vid
Ängås skola i Orust kommun. Dnr LVS/2013:6-606.
Skolinspektionen förelägger Orust kommun att senast den 5 december 2013 vidta
åtgärder så att elevens rätt till särskilt stöd tillgodoses och så att skollagens krav
på att motverka kränkande behandling uppfylls.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
_________
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§ 107
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:
• Ellös skola: 2 anmälningar
• Ängås skola: 1 elev
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 108
Information: Nulägesrapport gällande gymnasieskolan och vuxenutbildningen
Rektor Susanne Strömfors ger information och nulägesrapport om verksamheterna
inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.
Från och med höstterminen 2014 startar tre nya gymnasieutbildningar:
• Handels- och administrationsprogrammet
• Vård- och omsorgsprogrammet
• Samhällsprogrammet med inriktning beteendevetenskap och profilering mot
räddning och säkerhet
Utbildningarna erbjuds för både gymnasiestuderande och vuxenstuderande gemensamt. En annan nyhet är att yrkesintroduktion till Hantverk erbjuds för elever inom
introduktionsprogrammet. Tanken är inte att konkurrera med övriga kommuners
gymnasieskolor, utan vara ett alternativ.
Orust Gymnasieskola erbjuder sedan tidigare Båtbyggarprogrammet (finsnickeri)
med riksintag. En film om Orust Båtbyggarutbildning, som framställts av personalen,
visas.
Susanne Strömfors presenterar och informerar även om ”Lilla Vård och Omsorgsgruppen”, som startades höstterminen 2013. I denna undervisningsgrupp ingår sju
elever som av olika anledningar avslutat påbörjade gymnasiestudier i Uddevalla
kommun.
Orust Gymnasieskola planerar att ha Öppet Hus vid två tidpunkter: 21 november
klockan 16:00-19:00 och 20 januari klockan 17:00-19:00.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

