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KS/2013:559

§ 109
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.
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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.
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.
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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 ger information om första utresan med Westkust för eleverna i
årskurs 8, som ägde rum morgonen den 26 augusti.
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 beslutar
att återkoppling ska ges i någon form av genomförda seglatser under hösten 2013.
_________
Holger Eriksson från Förlig Vind informerar 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 beslutar
att tacka för informationen, samt
att återuppta ärendet vid sammanträdet i november för information från berörda
rektorer.
_________
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§ 110
Henåns skola
Utskottet för lärande har kontinuerligt fått information om Henåns skolas lokalsituation. 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 byggprocessen 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.
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• 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.
• Anticimex kommer att utföra tester i skolan för att undersöka om det eventuellt
uppkommit emulsioner.
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.
_________
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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
gymnasiekolans/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.
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.
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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
2013-03-04 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.
_________
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.
_________
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information och nulägesrapport gällande
Henåns skola. Kommunstyrelsen beslutade 2013-10-09 att förbereda underlag för att
kunna agera rättsligt gentemot NCC angående Henåns skola samt att ge kommunchefen 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 ges 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 beslutar
att tacka för informationen, samt
att återuppta ärendet vid sammanträdet i november månad för diskussion med
berörda rektorer.
_________
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§ 111
Bagarevägens förskola - provisoriska lokaler och nybyggnation
Från och med hösten 2011 har uppdaterad information getts om lokalsituationen vid
Bagarevägens förskolas behov av både provisoriska- samt nya lokaler.
Ärendet startades i och med påtalandet av ”dålig” lukt, vilket har lett till att bland
annat följande upptäcktes: mögeltillväxt på golvmazoniten, att syllen behöver bytas
ut och att taket återigen har läckage. I samband med detta vidtogs en mängd åtgärder,
bland annat: dokumentation av både barns och personals uppkomna symptom,
kontakt togs med verksamheten för samhällsutveckling, provtagningar genomfördes,
föräldrar informerades samt att en av avdelningarna flyttade in i Öppnas förskolans
lokaler. Utskottet för lärande beslutade 2011-12-19, § 106, att föreslå kommunstyrelsen att skyndsamt ge utskottet för samhällsutveckling i uppdrag att ta fram
förutsättningar för renovering/ombyggnad av större format gällande Bagarevägens
förskola i Henån.
Under våren 2012 gavs bland annat information om
• Provsvaren gällande de luft- och materialprov som tagits på förskolan
• Enkätundersökningen av hälsan hos både personal och barn
• Kartläggningen av barnens hälsa
• Inkommen rapport från VBK Konsulterande ingenjörer AB gällande åtgärdsförslag (inklusive kostnadsberäkning) för renovering av Bagarevägens förskolas
lokaler
• Det kortsiktiga behovet av att utrymma ytterligare en avdelning vid Bagarevägens
förskola
• Inkommen rapport utifrån gällande genomförd hälsoundersökning av barnen.
som utfördes av Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC)
• Resultatet om den, på uppdrag av politiken 2012-05-09, utsända enkäten till
föräldrarna med barn på Bagarevägens förskola, vilken avsåg att undersöka
föräldrars möjlighet att köra sina barn till förskoleverksamhet på annan ort
under den tid byggprocessen beräknas pågå
• Förskolechefernas arbete under senvåren/sommaren gällande tidsschemaplanering m m utifrån bland annat personalbemanning, barngrupper osv
• Kostnaden för moduler: moduler för 2 avdelningar skulle, enligt uppgift, kosta
32.000 kronor per månad
• Miljö- och byggnadsnämndens föreläggande gällande förskoleverksamheten
på Bagarevägens förskola och uppdraget till verksamheten för lärande att inkomma med en handlings-/åtgärdsplan inklusive tidsplan, som redovisar
planerade åtgärder och att inkomma med besiktningsprotokoll från den
obligatoriska ventilationskontrollen samt verksamhetens upprättade svar
fackliga representanters inlämnade anmälan om föreläggande eller förbud
enligt 6 kap 6a § AML (Arbetsmiljölagen)
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• Bagarevägens tillfälliga lokallösningar till dess de lätta byggnaderna är på plats:
två avdelningar nyttjar kommunhusets sammanträdesrum 7, en avdelning nyttjar rehab-lokalen på Strandvägen, den avdelning som utrymdes till Öppna
förskolans lokaler är kvar där och en avdelning är kvar i den modul som redan
tidigare funnits vid förskolan
• Arbetet under sommaren 2012 med bland annat upphandling av en kortsiktig
lösning under tiden för nybyggnation samt bygglovsansökan (Expandia vann
upphandlingen och inflyttning i de tillfälliga lokalerna/lätta byggnaderna beräknas ske i början av oktober månad 2012)
Information har delgetts om de indikationer som givits från politiken att renovering
inte är det som kommer att förordas som alternativ 1, utan istället en nybyggnation
av förskolan med antingen eventuell annan placering eller på befintlig plats. Både
lärande och samhällsutveckling har arbetat med att lämna förslag till placering inom
nuvarande fastställd detaljplan, vilket skulle innebära att detaljplanen inte behöver
ändras och på så sätt minska både handläggningstid och tid för byggnation.
Bagarevägens förskola är idag placerad på en tomtyta om cirka 5.800 kvm samt en
byggnad om 5 avdelningar (därav en resursavdelning) samt kök/personalutrymme
om totalt cirka 1.000 kvm. Nya förskolan bör ha samma omfattning som nuvarande.
Utskottet för samhällsutveckling bör hantera ärendet skyndsamt.
Utskottet för lärande beslutade 2012-04-23, § 63, att föreslå Kommunstyrelsen
besluta att ge verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att arbeta fram ett
komplett förslag till nybyggnation och lämplig placering avseende Bagarevägens
förskola med hänsyn till bland annat trafikmiljö, att upprätta en kostnadsberäkning
för en nybyggnation samt tidsplan för färdigställandet och att ärendet skulle hanteras
skyndsamt.
Lokalsituationen vid Bagarevägens förskola behandlades som ett extra ärende vid
Kommunstyrelsens sammanträde den 2012-06-13. Kommunstyrelsen beslutade att
till Miljö- och byggnadsnämnden inlämna en handlingsplan som alternativ till stängning av lokalerna vid Bagarevägens förskola samt att uppdra till förvaltningen att
genomföra metoden inläggning av så kallat övertryck i lokalerna på förskolebyggnaden, som en temporär lösning tills ny förskola är färdigställd.
Skolchef Helena H.Kronberg upprättade inför utskottet för lärandes sammanträde i
augusti en konsekvensanalys daterad 2012-07-19 med förslag om beslut att utreda
möjligheterna att bygga en ny förskola på antingen nuvarande tomt i centrala Henån
eller på annan plats (exempelvis i Dalbyområdet), vilken beslutades behandlas vid ett
senare sammanträde under hösten 2012.
_________
Hyresavtalet gällande de lätta byggnaderna är skrivet för 18 månader, den tid det
skulle kunna tagit att bygga ny förskola på till exempel befintlig.
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Kerstin Gadde (s) informerade om att ett förslag/skiss finns för både en ny förskola,
utbyggnad av äldreomsorgens lokaler samt Stiftelsen Orustbostäders önskemål om
mark för möjlighet till fler lägenhetsbostäder. Information gavs också om det
tillfälliga bygglovet gällande lätta byggnaderna inte kan flyttas över till en permanent
byggnad, vilket gör att en ny bygglovansökan måste göras oavsett kommande
placering.
_________
Förskolans personal arbetar utifrån hur man skulle vilja att den nya förskolan ska
vara ur ett pedagogiskt tänk – förslag till placering av den nya förskolan ingår inte i
uppdraget utan är ett politiskt beslut.
Kerstin Gadde (s) har informerat om det arbete med bland annat detaljplan,
placering och bygglov som pågått och att utskottet för samhällsutveckling 2012-1009, § 147, beslutade att föreslå Kommunstyrelsen förorda att Kommunfullmäktige
besluta att lämna positivt planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 § för att i
detaljplan pröva förutsättningarna för skola (förskola), vård och bostäder inom
fastigheten Henån 1:273 samt del av fastigheterna 1:275 och 1:306, samt att
detaljplanen avses kunna antas av kommunfullmäktige under tredje kvartalet 2013.
En geoteknisk utredning genomfördes 2012-02-28 och resultatet visar att området är
möjligt att bebygga. Utredningen rekommenderar grundläggning genom pålning.
Den fuktproblematik som Bagarevägens förskola drabbades av under hösten 2011
visade sig kräva så omfattande renovering att förskolan kommer att rivas. Utskottet
för samhällsutveckling beslutade 2012-04-25 § 57 att ge verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att skyndsamt projektera för en ny förskola samt att ta fram
lämplig plats för en sådan.
För att möjliggöra uppförandet av en ny förskola på samma plats som den befintliga
förskolan krävdes en ny detaljplan över området. I den nya detaljplanen föreslås att
det obebyggda området öster om förskolan ingår i syfte att skapa en planberedskap
för kommunal service och omsorg, till exempel en utbyggnad av Kaprifolgårdens
äldreboende, samt tillskapa byggrätt för bostäder. Arbetet bör samordnas med planarbetet för Montessoriskolan för att skapa en god helhet. Syftet med detaljplanen
är att möjliggöra uppförandet av en ny förskola inom fastigheten Henån 1:273. Syftet
är även att i detaljplan skapa byggrätter för utbyggnad av omsorg och bostäder inom
fastigheterna Henån 1:275 och del av Henån 1:306.
_________
Förskolechef Anita Torstensson-Dahlberg gav 2013-05-20 information om arbetet
som pågick bland personalen inför byggnationen av Bagarevägens nya förskola.
Fokus har varit utifrån hur man ska arbeta för att få den bästa förskolan i landet.
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Förslaget som höll på att tas fram var utifrån en helhetsidé för att säkerställa kvalitén,
man önskade därför få ”en flexibel, modern, hållbar förskola med barns och
pedagogers glädje och lärande i centrum – en förskola som främjar samarbete och
goda möten”.
I sitt arbete har personalen gjort en omvärldsanalys genom bland annat studiebesök,
Internet, personliga kontakter och analyser utifrån våra styrdokument. Man har även
studerat litteratur om aktuell forskning, haft arbetsgrupper som pratat om arbetslag,
barngrupper, lokalernas utformning och utemiljö m m. Det är viktigt att ta tillvara
personalens kompetens och erfarenhet, dels för att öka delaktigheten och dels för att
förskolan ska bli ”vår förskola” genom att gemensamt processa funktionsbeskrivningen.
Funktionsbeskrivningen är framarbetad utifrån personalens omvärldsanalys,
kompetens och erfarenhet och bygger på barnsyn, kunskapssyn, förhållningssätt, hur
man kan skapa pedagogiska och utmanande miljöer där barnen kan mötas, leka,
skapa och lära samt var och hur man vill att personalen ska mötas.
Bagarevägens förskola består idag av 5 avdelningar med totalt 90 platser, en dygnetrunt-öppen avdelning, en resursavdelning och 19,0 pedagoger. En framtida förskola
skulle kunna bestå av 3 storavdelningar med 90-108 platser där varje avdelning delar
upp sig i grupper med både yngre och äldre barn, en dygnet-runt-öppen avdelning,
en resursavdelning och skulle behöva bestå av 19,0-22,0 pedagoger. Fördelarna med
en sådan framtida förskola är möjligheten till större flexibilitet, samordningsvinster,
bra möjligheter till lärande i större arbetslag och möjlighet att anpassa lokaler och
pedagogiskt arbete efter barnens behov, ålder och intresse. Nackdelen är osäkerhet i
personalbemanning.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav vid utskottet för lärandes sammanträde
den 26 augusti 2013 information om upprättad funktionsbeskrivning för
Bagarevägens nya förskola.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson gav även
information om genomförd studieresa till Lidköping där man, tillsammans med personalgruppen vid Bagarevägens förskola, besökte en förskola som arbetade utifrån en
mer flexibel organisation och ett annat resursutnyttjande av lokalerna. Med förskolans entusiastiska personal skapas bra förutsättningar för en ny förskola.
Förvaltningsområde Lärande hade inte till utskottet för lärandes sammanträde fått
kännedom om tidsbestämt datum för byggstart.
_________
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att arbete med projekteringsplan, inklusive tidsplan för nybyggnation pågår och beräknas vara klart vid årsskiftet
2013/2014. Många specifika frågor på detaljnivå börjar nu tas upp för diskussion,
som till exempel tillagningskök kontra mottagningskök och antal kvadratmeter yta
för antal avdelningar.
Kök
Diskussioner förs kring förslaget att redan i dagsläget planera och bygga en yta
motsvarande ett tillagningskök. Det är viktigt för att säkra och skapa möjlighet till
så stor flexibilitet som möjligt ur ett framtida perspektiv, utan att senare behöva
utföra ombyggnationer.
Lokalyta
Den nya förskolan planeras ha en gemensam entré samt lekhall och tre-fyra
likvärdiga avdelningar med möjlighet till flexibilitet av behovet för nyttjandet av
lokalerna. Bagarevägens förskolas befintliga lokalyta uppgår till 1 000 kvm. Enligt
anlitad arkitekt kommer troligen 1 200 kvm behövas för att kunna genomföra tänkt
byggnation och planlösning. Dessa utökade kvadratmeter lokalyta innebär en något
större investeringskostnad än planerat, dock ingen utökad personalkostnad.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att utskottet för lärande ställer sig bakom och stödjer det fortsatta arbetet i processen med nybyggnationen och möjligheten att skapa flexibilitet i den nya förskolan.
_________
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KS/2013:159

§ 112
Budgetuppföljning 2013
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Ferm ger information
om upprättad prognos och ekonomiskt utfall avseende budget 2013, utifrån januariseptember 2013.
En redovisning görs av åtgärdsplan för besparingar under åren 2013-2016, samt
bedömd effekt per respektive budgetår.
Prognosen per augusti månad visar ett underskott med cirka 6,5 miljoner kronor,
exklusive merkostnader för Henåns skola, och är en försämring med 1,3 miljoner
kronor gentemot delårsrapporten. En redovisning av underskottet per verksamhet
ser ut enligt följande:
• Lärande (övergripande): + 0 tkr
• Förskola: -350 tkr
Underskottet utgörs av kostnader för kost och städ, som uppgår till 300 tkr, samt
av att Bagarevägens förskola beräknar få utökade lokalkostnader som består av
avetableringskostnader av lätta byggnader, högre elkostnader än beräknat, snöröjning samt gräsklippning. Budgeten för särskilt stöd beräknas också uppgå till
en summa utöver budgetram. 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: -4.990 tkr
Underskottet avseende personalkostnader inom grundskolan beräknas uppgå till
3.760 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. Internationella gruppen beräknar göra ett
underskott med 300 tkr, leasingkostnaderna för datorerna till elever och personal
beräknas bli 850 tkr dyrare och vissa etableringskostnader för lätta byggnader
under renoveringstiden av Varekils skola kommer att belasta budget 2013.
• Skolskjuts: + 0
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 kostnads-

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17

2013-10-14

ökning eftersom antal kilometer blir fler, men beräknas rymmas inom ram för
2013.
• 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.
I prognosen för förskola och skola uppgår kostnaderna för kost och städ med totalt 350 tkr. Verksamheten inom Förvaltningsområde Samhällsutveckling fick i upp-drag
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
inte få full effekt under 2013)
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• 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 återhållsamhet gällande vikarietillsättning, inköp av lärmaterial och fortbildning.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2013:1177

§ 113
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.
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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, 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 informerar om arbetet som pågår med
upprättande av ett samlat mål-/uppdragsdokument för samtliga förvaltningsområden i kommunen.
2013-10-30 – MBL § 11 Förhandling (om samlat mål-/uppdragsdokument)
2013-11-14 – KF (beslut)
2013-11-27 – KF (beslut) (om samlat mål-/uppdragsdokument)
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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Exp:
Kommunstyelsen
KS/2012:664
§ 114
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 bereppet 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 betående 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.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24

2013-10-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2013-08-28 och beslutade att
återremittera ärendet till utskottet för lärande för klargörande av att-satserna.
Ordförande Kristina Svensson informerade 23 september 2013 om att ärendet utgår
med anledning av att ärendet inte är färdigbehandlad i arbetsgruppen.
Utskottet för lärande beslutade 2013-09-23 att återuppta ärendet vid sammanträdet i
oktober.
_________
Ordförande Kristina Svensson tar på nytt upp frågan utifrån kommunstyrelsens
arbetsutskott beslut om att återremittera ärendet till utskottet för lärande för ett
klargörande av att-satserna.
1. att skapa kommunbygderåd i kommunen med start i Tegneby socken
2. att öppna för att kommunal verksamhet kan drivas i form av intraprenad
3. att utskottet för lärande ger sitt stöd och hjälp till Bygderåd/Byalag som arbetar
med frågor som berör utskottets verksamhetsområden
4. att utskottet för lärande i och med upprättad rapport avslutar uppdraget att
utreda förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet
Michael Relfsson informerar om att skapandet av ett Bygderåd pågår.
Kristina Svensson (mp), med instämmande av Johan Stein (c), föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt punkt 4, det vill säga att ärendet och uppdraget avslutas
utifrån förvaltningsområdets upprättade rapport gällande förutsättningarna för en
kommunal friskola i Tvet.
Michael Relfsson (fpo) föreslår att Kommunstyrelsen beslutar enligt punkterna 1, 3
och 4, det vill säga att skapa kommunbygderåd i kommunen med start i Tegneby
socken, att utskottet för lärande ger sitt stöd och hjälp till Bygderåd/Byalag som
arbetar med frågor som berör utskottets verksamhetsområden samt att ärendet och
uppdraget avslutas utifrån förvaltningsområdets upprättade rapport gällande förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och fastställer följande omröstningsproposition: den som röstar för beslut enligt förslag, det vill säga enligt förslag om
beslut om punkt 4 röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har utskottet för
lärande beslutat enligt förslag från Folkviljan på Orust.
Alexander Hutter och Catarina Mellberg (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget förslag till beslut.
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Vid omröstningen avgives 2 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 ärendet och uppdraget avslutas
utifrån förvaltningsområdets upprättade rapport gällande förutsättningarna för en
kommunal friskola i Tvet.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet och uppdraget avslutas utifrån förvaltningsområdets upprättade rapport
gällande förutsättningarna för en kommunal friskola i Tvet.
Michael Relfsson reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
_________
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§ 115
Temadagen 19 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 temadagarna 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 beslutar
att anordna temadagen den 26 november istället för 19 november.
_________
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Exp:
Kommunstyelsen
§ 116
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 skolskjuts för elever vid
Ängås skola i Orust kommun. Dnr LVS/2013:19-600.
Skolinspektionen lämnar anmälan till Orust kommun för utredning och eventuella åtgärder samt avslutar därmed ärendet.
2. Barn- och elevombudets 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.
Barn- och elevombudet har utrett förutsättningarna för skadestånd i ärendet:
delar Skolinspektionens bedömning att huvudmannen brustit gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling men bedömer att tillräckliga förutsättningar för skadeståndsanspråk mot huvudmannen saknas.
Barn- och elevombudet vidtar ingen åtgärd och avslutar ärendet.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
_________
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§ 117
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: 8 anmälningar
• Henåns skola: 5 anmälningar
• Varekils skola: 3 anmälningar
• Ängås skola: 0 anmälningar
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att förtydliga punkten om likabehandlingsplan och kränkande behandling i underlaget och dokumentet för verksamhetsbesöken, för att få en djupare redovisning av
berörd rektor/förskolechef om hur denna fråga hanteras på berörd skola/förskola.
_________
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§ 118
Bästa skolkommun 2013 (Lärarförbundets ranking)
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh redogör för Lärarförbundets ranking av
Bästa skolkommun 2013 samt de kriterier som ligger till grund för rankingen:
resurser till undervisningen, utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner,
kommunen som avtalspart, andel barn i förskola, betygsresultat (genomsnittligt
meritvärde i år 9), betygsresultat i år 9 i förhållande till förutsättningarna (SALSA),
andel elever som är godkända i alla ämnen i år 9, andel elever som är godkända i alla
ämnen i förhållande till SALSA, andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen
inom 4 år, andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
och övergång till högskolan. Undersökningen gäller verksamhetsformerna förskola,
förskoleklass, fritidshem och grundskola.
Orust kommun hamnar 2013 på resultatplats 107 jämfört med plats 42 år 2012 och
plats 72 år 2011 av Sveriges samtliga 290 kommuner.
En redovisning görs av resultatplats för Orust kommun vid några områden:
Resurser till undervisningen
Andel pedagogiskt utbildade lärare
Lärartäthet
Friska lärare
Kommunen som avtalspart
Lärarlöner
Andel barn i förskola
Betygsresultat (genomsnittligt meritvärde i år 9)
Betygsresultat i år 9 i förhållande till
förutsättningarna (SALSA)
Andel elever som är godkända i alla
ämnen i år 9
Andel elever som är godkända i alla
ämnen i förhållande till SALSA
Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 4 år
Andel elever som uppnår grundläggande
behörighet för högskolestudier
Övergång till högskolan
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

år 2013
136
225
75
112
251
105
11
41

år 2012
10
235
159
198
170
132
26
20

år 2011
104
251
139
101
145
169
28
50

35

16

34

102

48

113

137

41

115

157

83

54

142

43

16

270

119

225
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§ 119
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 lokalbehovet 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 förskola/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.
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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.
_________
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/källar- lukt 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.
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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.
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 förskoleoch skollokalerna.
Utskottet för lärande beslutade 2013-01-28 att ge Förvaltningsområdet 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 Förvaltningsområdet 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.
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Ordförande Kristina Svensson gav information i ärendet: Förvaltningsområdet
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
förskole- och skollokaler är av akut art.
Utskottet för lärande beslutade 2013-03-04 att tacka för informationen.
__________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar 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.
Utskottet för lärande beslutar
att ge förvaltningsområdeschefen i uppdrag att upprätta ett förslag till beslutsunderlag, samt
att ärendet återupptas i november månad.
_________
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§ 120
Information: 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.
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• 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.
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 Förvaltningsområdet 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.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

