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Revidering av skolskjutsbestämmelser
Dnr KS/2016:586
Bakgrund
Orust kommuns skolskjutsbestämmelser reviderades senast 2014-02-07 och togs i bruk
2014-04-01. Därefter har det över tid uppkommit behov av mindre justeringar och
förtydligande i text till skolskjutsbestämmelserna. Revideringen innebär att på och
avstigningarna på bilfärja ej tillåts och att ersättning vid beviljad självskjutsersättning
får en tydligare, enklare och säkrare ersättningssystem.
Paragrafer att revidera
§ 3 Definition av hållplats. Gällande från 201-04-01
Med hållplats avses på- eller avstigningsplats för skollinjer, eller plats där linjetrafik
stannar för på- och avstigning.
Ny § 3 Definition av hållplats
Med hållplats avses på- eller avstigningsplats för skollinjer, eller plats där linjetrafik
stannar för på- eller avstigning. Inga elever får stiga på- eller av bussen i samband med
resa på bilfärja.
Kommentar:
Klämrisk för eleverna, det finns hållplatser på båda sidor av de aktuella färjelederna.
§ 6 Berättigad till skolskjuts. Gällande från 2014-04-01
Berättigad till skolskjuts är elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som är
folkbokförd i Orust kommun och går på den skola som kommunen hänvisar eleven
till. Eleven är berättigad till skolskjuts av den typ som kommunen hänvisar till i
anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts anordnas för elever som bor
utanför zongräns fastställd av kommunstyrelsen. Beslut om skolskjuts för elever i
grundskola fattas med stöd av Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 § samt för elever i
grundsärskola 11 kap. 31 §.
Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan, få behålla sitt
färdbevis om det finns en bussförbindelse mellan elevens hem och skolan. Beslut om
skolskjuts för elever i fristående grundskola fattas med stöd av Skollagen (SFS
2010:800) 10 kap. 32 § och 40 § samt för elever i fristående grundsärskola 11 kap. 31 §
och 39 §.
Ny § 6 Berättigad till skolskjuts
Berättigad till skolskjuts är elev i förskoleklass, grundskola och grundsärskola som är
folkbokförd i Orust kommun och går på den skola som kommunen hänvisar eleven
till. Eleven är berättigad till skolskjuts av den typ som kommunen hänvisar till i
anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts anordnas för elever som bor
utanför zongräns fastställd av kommunstyrelsen. Beslut om skolskjuts för elever i
grundskola fattas med stöd av Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 § samt för elever
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i grundsärskola 11 kap. 31 §. Orust kommun erbjuder elever i förskoleklass skolskjuts
på samma sätt som för elever i grundskola och i grundsärskola. Skolskjuts för elever i
förskoleklass är inte reglerat i Skollagen. Elev som väljer annan skola i Orust kommun,
kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas busskort om det finns en linjeförbindelse
mellan elevens folkbokföringsadress och skolan som stämmer överens med övriga
skolskjutsbestämmelser. Beslut om skolskjuts för elever i fristående grundskola fattas
med stöd av Skollagen (SFS 2010:800) 10 kap. 32 § och 40 § samt för elever i
fristående grundsärskola 11 kap. 31 § och 39 §.
Kommentar:
Skolskjuts för elev i förskoleklass är inte reglerat i Skollagen och kan därför inte
överklagas. Vid val av annan skola är kommunen är skyldig att bevilja skolskjuts om
det inte medför administrativa eller ekonomiska svårigheter. Ett förtydligande för
vårdnadshavare så att man inte invaggas i falska förhoppningar.
§ 7 Avstånd mellan hem och hållplats. Gällande från 2014-04-01
Avståndet mellan elevens hem och påstigningsplats för skolskjuts ska om möjligt inte
överstiga för:
• förskoleklassens elever: 2 km
• grundskolans elever i år 1-3: 2 km
• grundskolans elever i år 4-6: 3 km
• grundskolans elever i år 7-9: 4 km
Ny § 7 Avstånd mellan hem och hållplats
Avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och påstigningsplats för skolskjuts ska
om möjligt inte överstiga för:
• förskoleklassens elever: 2 km
• grundskolans elever i år 1-3: 2 km
• grundskolans elever i år 4-6: 3 km
• grundskolans elever i år 7-9: 4 km
Kommentar:
För att få enhetligt ordval, i all text om skolskjuts används folkbokföringsadress inte
hemmet.
§ 13 Skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende. Gällande från 201404-01
Elev med intygat regelbundet växelvis boende, utifrån ansökan, är skolskjutsberättigad
till och från båda adresserna om:
• Vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och eleven är i behov av skolskjuts
• Elevens bostadsadress är belägen utanför zon runt skolan
• Båda adresserna finns inom Orust kommun
• Vårdnadshavarna har ansökt om skolskjuts till/från de olika adresserna.
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Ny § 13 Skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende
Elev med intygat regelbundet växelvis boende, utifrån ansökan, är skolskjutsberättigad
till och från båda adresserna om:
• Vårdnadshavarna har gemensam vårdnad och eleven är i behov av skolskjuts
• Elevens bostadsadress är belägen utanför zon runt skolan
• Båda adresserna finns inom Orust kommun
• Vårdnadshavarna har ansökt om skolskjuts till och från de olika adresserna
• Det finns en linjeförbindelse mellan de båda adresserna och skolan som
överensstämmer med övriga skolskjutsbestämmelser.
Kommentar:
Måste följa Skollagen och kommunens egna skolskjutsbestämmelser i all handläggning.
Men för att eleverna ska kunna åka mellan olika adresserna i olika
upptagningsområden beviljas skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende
trotts att avsteg görs
med att restiden kan bli längre än den reglerade på 60 min och att det kan bli ett
bussbyte som annars inte skulle funnits.
§ 14 Ersättning vid självskjutsersättning. Gällande från 2014-04-01
Beslut om ersättning vid självskjuts kan ske i följande fall:
• Väg till på- och avstigningsplats är längre än vad som regleras enligt § 7
• Väg till på- och avstigningsplats bedöms som påtagligt riskfylld enligt § 9
• Bussförbindelse saknas till den skolan som kommunen hänvisar eleven till för sin
skolgång, eller elevens restid till skolan blir orimligt lång enligt § 11
• Andra särskilda skäl
Självskjutsersättning utbetalas efter särskild prövning av kommunen, genom kontantresekostnadsersättning per mil. Kontantbidraget är ett belopp som högst motsvarar
kostnaden
för resa med den kollektiva linjetrafiken i form av ett skolkort som gäller skoldagar
klockan 04-19.
Ny § 14 Ersättning vid självskjuts
Beslut om ersättning vid självskjuts kan ske i följande fall:
• Väg till på- och avstigningsplats är längre än vad som regleras enligt § 7
• Väg till på- och avstigningsplats bedöms som påtagligt riskfylld enligt § 9
• Bussförbindelse saknas till den skolan som kommunen hänvisar eleven till för sin
skolgång, eller elevens restid till skolan blir orimligt lång enligt § 11
• Andra särskilda skäl
• Ersättning för självskjuts utgår med vad aktuell kostnad för vad busskort är vid
tiden för beslut
Självskjutsersättning utbetalas kontant efter särskild prövning av kommunen. Kontantbidraget är ett belopp som högst motsvarar kostnaden för resa med den kollektiva
linjetrafiken i form av ett skolkort som gäller skoldagar klockan 04-19.
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Kommentar:
Om borttagning av milersättning på 18:50 mil, blir ersättning vid beviljad självskjuts ett
tydligare, enklare och säkrare ersättningssystem. Olika mätinstrument och metoder
behöver inte stå mot varandra.
För vårdnadshavare som beviljats självskjuts är det ytterligare en börda att skicka in
datum och kilometerantal varje månad, termin eller läsår. Det medför också mer
administrativt arbete att kontrollera, räkna och skriva utbetalning. Ersättningens
storlek kan direkt anges vid beslutet. Den högsta summan för ett läsår kommer ändå
inte att överstiga det gamla beslutet, en hel busskortskostnad. Kostnaden för läsårskort
sjunker 8 gånger under läsåret, beroende på återstående tid. Kostnad för läsårskort
2015-16 var till skolstart i augusti 3 990 kronor, 16 december hade kostnaden sjunkit
till 2 217 kronor.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att de föreslagna revideringarna fastställs och börjar gälla inför handläggningen av
skolskjuts inför läsåret 2016/2017.
__________
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Riktlinjer för övergångar inom och mellan skolformer
Dnr KS/2016:159
Bakgrund
Under en längre tid har frågan om hur övergångar sker inom skolor och mellan olika
skolformer varit i fokus. Att övergångar inom och mellan skolor och skolformer
fungerar är av vikt för att inte viktig information skall gå förlorad, i synnerhet för de
barn och elever som är behov av extra anpassningar och stöd. På flera håll har det
fungerat väl, men behovet att säkerställa en likvärdighet och process kring övergångar
har varit nödvändig. Framtagna riktlinjer kommer att ge goda möjligheter att bygga
vidare på kunskaper och färdigheter som barn och elever har med sig från tidigare
verksamhet. För att säkerställa innehållet har Skolverkets stödmaterial och blanketter
varit utgångspunkten i arbetet för framtagandet av riktlinjer kring hur övergångar inom
Orust kommun skall se ut.
Förslag till beslut
Utskottet för Lärande föreslås besluta
att anta ”Riktlinjer för övergångar inom och mellan skolformer” för Orust kommun,
daterad 2016-04-01.
__________
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Utökning av förskoleavdelning i Svanesund
Dnr KS/2016:598
Bakgrund
Förvaltningsområde Lärande följer regelbundet upp kösituationen och det förväntade
behovet av platser inom alla kommunens förskoleområden. Vi denna tid på året finns
en tydlig bild av antalet avgående 6-åringar och vilka som står i kö för plats efter
sommaren. Hur många som är födda under 2015 som finns i respektive område är
också en viktig parameter för att bedöma kommande behov av platser under läsåret.
Bilden är att flera områden har balans eller överskott på platser medan framförallt
Svanesund kommer att ha ett stort underskott. Redan vid höstterminens start kom-mer
både Varekils och Svanesunds förskolor att vara i stort sett fullbelagda. Det är
dessutom många barn födda inom Svanesund under 2015 vilket förväntas ge ett
tillkommande behov av platser under hela läsåret 2016/2017.
För att möta behovet av platser föreslår Förvaltningsområde Lärande att den separata
förskoleavdelning som idag finns inom Bagarevägen flyttas till Ängås förskola. Tidsmässigt sammanfaller detta väl eftersom Bagarevägens modul ska avetableras vid
samma tidpunkt. Avdelningen är väl disponerad och bedöms även få en rimlig prisnivå
jämfört med nya alternativ. På Ängås förskola finns en plats som skulle vara lämplig
placering.
Svanesund är det område som under en längre tid haft brist på platser inom förskolan.
Bedömningen är därför att den extra avdelningen kommer att behövas under en längre
tid, kanske fram till dess att den nya förskolan står färdig inom Västra Änghagen.
Kostnaden bedöms för perioden september- december 2016 till sammanlagt 600 tkr för
personal och modulhyra. Kostnad för flytt bedöms rymmas inom budgeterade
avetableringskostnader för hela Bagarevägens förskola. Helårskostnad 2017 uppskattas
till 1 760 tkr.
För att klara denna utökade verksamhet behöver Förvaltningsområde Lärande en
utökad ram för 2016 och en budgetering för 2017.
Förslag till beslut
Utskottet för Lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde Lärande att omgående arbeta för att en extra
avdelning tillförs Ängås förskola, samt
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att tillskjuta 600 tkr till förvaltningsområde Lärande för innevarande år för att möta
tillkommande kostnader.
__________
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Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan läsåret 2016/2017
Dnr KS/2016:131
Skolverket erbjuder kommunerna att ansöka om statsbidrag för mindre barngrupper i
förskolan. Ansökan löper per läsår och ansöks därför på nytt inför varje nytt läsår.
Förvaltningsområde Lärande har lämnat in ansökan inför läsåret 2016/2017.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet.
__________
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Budget 2017 - Förvaltningsområde Lärande
Dnr KS/2016:597
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet.
__________
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Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Henåns 7-9 skola
Dnr KS/2015:2007
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från
verksamhetsbesöket vid Henåns 7-9 skola.
__________
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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.
__________

2016-04-04

Utskottet för lärande

Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information
__________
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Ordföranden informerar
Ordförande Kristina Svensson ger information.
__________
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Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Förvaltningsområde Lärande. Informationen ska inte göras på individuell nivå utan i form av
mängdredovisning och utifrån en professionell bedömning av anmälningarna som
lämnas in.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information och redovisning av inkomna
rapporter och utredningar gällande kränkande två utredningar och rapporter: en som
avser Orust gymnasieskola och en som avser Ängås F-6 skola.
__________
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Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övruga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut i
anmälningsärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.
1.

Skolinspektionens beslut av 2016-03-21 i ärende angående information gällande
betygssättning för elev vid Henåns skola. Dnr LVS/2016:5.
Skolinspektionen tog i februari 2016 emot en anmälan från föräldern till två elever
vid Henåns skola. Anmälaren har uppger bland annat att information om betygssättningen är bristfällig. Skolinspektionen har utrett ärandet. Utredningen visar att
personalen vid Henåns skola har lämnat information om betygssättning avseende
de båda eleverna. Skolinspektionen bedömer, mot bakgrund av vad som framkommit i utredningen, att det inte är visat att Orust kommun brutit mot
bestämmelserna när det gäller information om betygssättning. Ärendet avslutas.

__________

