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KS/2013:1407

§ 56
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Henåns förskolor
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog vid förmiddagen, återkoppling från
verksamhetsbesöket vid Henåns förskolor där förskolechef Anita TorstenssonDahlberg gav information utifrån ett annat perspektiv än den sedvanliga redovisningen.
Det råder ett positivt klimat vid förskolorna i Henån, där såväl barn och föräldrar
som personal upplevs trygga med verksamheten som bedrivs. Det finns en stor
samstämmighet bland personal och föräldrar kring verksamheten, barngruppernas
storlek och förskolans uppdrag. Föräldrarna är mycket nöjda med förskolornas
verksamhet och upplever personalen som mycket kunnig, engagerad, intresserad
och proffsig.
Några utvecklings- och förbättringsområden som nämns är:
• Datorerna som finns vid förskolorna är gamla och begagnade och den trådlösa
nätverksuppkopplingen behöver ses över.
• Personalens arbetssituation; gällande till exempel bemanning, antal barn per
avdelning och tid för reflektion, utvärdering, uppföljning och dokumentation.
• Effekten av den besparing som gjordes inom kost- och lokalvård har fått
konsekvenser för personalen inom förskolorna.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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Exp:
Plan-, mark-, exploatering
KS/2011:214
§ 57
Detaljplan Västra Änghagen, Svanesund
Utskottet för samhällsutveckling har beslutat att översända planprogram gällande
”Västra Änghagen” för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.
Syftet med planprogrammet är att möjliggöra en fortsatt utbyggnad av bostäder i
Svanesund, i området väster om Änghagen. Målsättningen är att skapa ett varierat
utbud av boendeformer i en attraktiv miljö som ska tillgodose dagens behov och
locka till såväl inflyttning till kommunen som möjliggöra en intern omflyttning.
Planprogrammet är ett första steg i detaljprocessen. Efter samrådet görs en sammanställning av inkomna synpunkter i en programredogörelse. Synpunkterna arbetas
därefter in i formella planhandlingar.
Planarkitekt Karin Jern ger information i ärendet. Förslaget till detaljplan har varit på
remiss för samråd under november-december 2013, innefattar 44 hektar och den
största ytan utgörs av kommunal mark. 20 hektar är avsedd för bostadsbebyggelse
och 180 bostäder i blandad form: både privata bostäder och mark för mindre företag
att etablera sig på. Detaljplanen innefattar också en förskola, gång- och cykelvägar
samt naturområden. Tidsplanen omfattar 10-15 år, med möjlig byggstart år 2016.
De yttranden som hittills inkommit till kommunen består mestadels av trafikmiljön
som upplevs ansträngd idag och naturområden. En övergripande analys av
trafikmiljön kommer att genomföras inom kort.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ser svårigheter att spå om framtida volymer
och behov av barnomsorgsplatser. Området Västra Änghagen upplevs vara ett
attraktivt område, vilket gör att det troligen kan komma finnas behov av en förskola i
området. Situationen kring Sesterviksvägens förskolas lokaler, som sedan cirka 10-15
år tillbaka består av två fasta avdelningar och två avdelningar i moduler bör eventuellt
beaktas.
Bertil Olsson (s) informerar om att det i andra kommuner har gjorts satsningar och
byggnationer av en förskola i ett område innan bebyggelse påbörjats, vilket varit ett
framgångsrikt koncept.
Utskottet för lärande beslutade 2014-05-12, § 41, att ge förvaltningen i uppdrag att,
utifrån ett samhällsperspektiv, se om det finns underlag för en förskola i området och
återkomma med förslag till yttrande över detaljplanen för Västra Änghagen i
Svanesund samt att återuppta ärendet vid utskottet för lärandes sammanträde i juni
månad.
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet. Det är svårt att
göra en kvalificerad beräkning av hur detta kommer att påverka antalet barn inom
förskola och skola. Avgörande är i vilken omfattning en inflyttning av barnfamiljer
kommer att ske. Om man utgår från att varje bostad kommer att ha ett barn mellan
1 och 18 år så kommer det att finnas ytterligare 10 barn i varje årskull.
För grundskolans del bedöms det finnas motsvarande utrymme eftersom Ängås
skola är dimensionerad för fler elever i området.
Delar av planområdet ligger utanför den skolskjutszon som finns runt skolan. I och
med att zonerna är framtagna med hänsyn till avstånd och trafiksituation, kan en
eventuell korrigering av zon-indelningen komma att behöva göras för att omfatta det
nya planområdet. Avståndsmässigt ligger området närmare skolan än andra områden
där man förväntas gå till skolan.
Förskolan inom Orust kommun som helhet är redan idag fullbelagd. Störst efterfrågan på platser finns inom Henån och Svanesund. Det är därför tydligt att fler
bostäder inom Svanesundsområdet kommer att kräva fler platser inom förskolan.
Inom Svanesund finns fyra avdelningar vid Ängås förskola och fyra avdelningar vis
Sesterviksvägens förskola. Verksamheten vid Sesterviksvägens förskola är inte enbart
i permanenta lokaler utan två av avdelningarna ryms inom hyrda moduler. Långsiktigt är det viktigt att hitta en lösning i permanenta lokaler eftersom nuvarande
lösning inte är kostnadseffektiv.
Inom det nya planområdet behöver plats beredas för att skapa en ny förskola på
5-6 avdelningar. Detta ger en flexibilitet att möta de behov som kan uppstå inom
området. Möjligt är då också att denna förskola skulle kunna ersätta verksamheten
vid Sesterviksvägens förskola och därmed lösa situationen med tillfälliga lokaler.
Diskussion förs kring en nedläggning av Sesterviksvägens förskola för byggnation av
en ny förskola inom föreslagen detaljplan, möjligheten till att utöka Ängås förskola
med ytterligare en avdelning samt kring både rådande och framtida trafikmiljö.
Utskottet för lärande beslutar
att föreslå utskottet för samhällsutveckling att inom planområdet ”Västra Änghagen”
bereda plats för en förskola motsvarande 5-6 avdelningar.
_________
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§ 58
Information: Resursfördelningsmodell
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet och, utifrån några
bilder upprättade av SWECO STRATEGY, en redovisning av möjliga utgångspunkter för en resursfördelningsmodell inom grundskolan i Orust kommun.
Det kan bland annat handla om en tilldelning utifrån dels ett grundbelopp och dels
tilldelning av strukturersättning utifrån vilken struktur skolan befinner sig i (till
exempel på grund av särskilda förhållanden, betydelsen av socioekonomisk och
utländsk bakgrund, grannskapseffekter osv). Några parametrar och vanliga samband
som nämns är:
• Behörigheten till gymnasiet utifrån dels antal år i Sverige, utbildningsnivån,
ekonomiskt bistånd i familjen osv. Statistik redovisar att invandrade elever som
börjar i svensk skola under åren F-3, troligen har lika stor möjlighet att nå målen
som svenskfödda elever)
• Familjesituationen; boende med en eller båda sina föräldrar eller utan någon av
föräldrarna
• Föräldrars utbildningsnivå
• Boendestruktur/boendemiljö i samband med skolstruktur/skolmiljö
Via SCB kan man få fram information kring ovanstående punkter, utifrån inlämnande
av varje elevs personuppgift. Denna resursfördelningsmodell kan även utgöra underlag
för politiska diskussioner kring fördelning av budgetmedel.
Utskottet för lärande beslutar
att återrapport ska ges i ärendet under hösten 2014.
_________
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§ 59
Information: Resursavdelningar inom förskolan
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet.
Idag finns en resursavdelning för barn med behov av särskilt stöd, vid Bagarevägens
förskola i Henån. Avdelningen har en mindre barngrupp än övriga avdelningar och
har en något högre personalbemanning med specifik kompetens. Resursavdelningen
tar emot barn med upptagningsområde över hela ön.
Kommunens övriga förskolor har behov av en liknande organisation, bland annat i
Svanesund där en familj med 2 barn med behov av särskilt stöd har behov av barnomsorg men inte har möjlighet att ta sig till förskolan i Henån. För att möta behovet
av barnomsorg i Svanesund och vikten av barns integrering på hemorten, har en
avvikelse och verksamhetsförändring gjorts i form av en omfördelning av resurser
från förskolan i Henån.
I framtiden kan behovet av att kunna erbjuda plats för barn i resursavdelning i både
norra och södra Orust öka. Det finns fördelar och nackdelar med båda organisationsmodellerna.
Utskottet för lärande beslutar
att återrapport ska ges i ärendet under hösten 2014.
_________
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§ 60
Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh har vid utskottet för lärandes sammanträden
tidigare i år, gett information om Förvaltningsområdet Lärandes framtida lokalbehov.
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 störst behov av förändringar i
Ellös och Tvet för Förvaltningsområde Lärandes del, där prioriteringar bör göras för
Ellös F-6 skola och Ellös förskola.
Utskottet för lärande beslutade 2014-02-10, § 7, att information om lokalerna ska ges
regelbundet.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet.
Varekil
Renoveringen av Varekils skolas lokaler kommer att påbörjas nu. Renoveringen
kommer att ske växelvis och beräknas vara klar den 31 mars nästa år. Viss problematik finns kring tidsplanen i och med att matsalen och gymnastiksalen behöver
renoveras under icke skoltid. Renoveringen av både kök och gymnastiksal var tänkt
att påbörjas sommaren 2014, men i och med den försenade byggstarten kan det
innebära att renoveringen pågår under hela vårterminen och sommaren 2014 för
att vara klar för inflyttning först inför höstterminen 2015.
Ängås skola
Byggprocessen, logistiken och den successiva inflyttningen i Ängås skola sker enligt
beräknad tidsplan. Man inväntar nu det politiska beslut som väntas tas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni månad kring tillskjutande av extra medel för att
kunna göra en mer heltäckande ombyggnation (byte av fönster, uppfräschning av
aulan m m).
Henåns skola
Slutbesiktningen av Henåns skola ska återupptas, vilket blir det fjärde försöket, sker
idag den 9 juni. Ärendet om Henåns skola kommer att behandlas vid ett extra insatt
sammanträde med Kommunstyrelsen den 11 juni, då den aviserade presentationen av
förslag till åtgärder, kostnadsförslag och tidsplaner genomförs.
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Gymnasiet/Vuxenutbildningen
Det har inte konstaterats några byggnadstekniska fel i lokalerna och de värden
gällande spår av ämnet klorfenol (ämnet som bland annat återfinns i träskyddsmedel
och tryckimpregnerat virke) som tidigare angetts som avvikande, har visat sig vara
felaktiga på sådant sätt att avvikelsen handlar om ett lägre värde än normalt istället
för ett högre.
I slutet av april månad gjordes en ny provtagning av skolans ventilation: både av filter
och luftkvalitet. Man har även bytt ut filter och tagit prover av skolans klädda
möbler.
Proverna redovisar mycket höga halter av restprodukter för hund, katt och häst.
Värdena är så pass höga att de kan ge upphov till allergiska symptom. Halterna är
högre i de lokaler med naturlig ventilation än områden med mekanisk ventilation.
Luftväxlingen i lokalerna är bristfällig och luftdonen är felplacerade, vilket med stor
sannolikhet gett upphov till de höga värdena av restprodukter för hund, katt och häst
och den ökade problematiken för uppkomst av symptom för allergi.
Beslut har tagits att den mekaniska ventilationen ska bytas ut/förstärkas i både
byggnad 1 och 2 (Henåns skola och gymnasiet/vuxenutbildningen) och luftdonen
ska justeras.
Det bedöms vara möjligt att åtgärda problematiken så skolan kan tas i bruk inför
höstterminens start 2014.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9

2014-06-09

§ 61
Förvaltningsområdeschefen informerar
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information.
1. Oktoberdagarna 2014.
Orust kommun står i år som värd för programmet och Oktoberdagarna. Temat
för Oktoberdagarna är ”Skola på vetenskaplig grund” med specifika föreläsningar
för cirka 125 deltagare från V8-kommunerna.
2. IKT-mässan.
Informations-, Kommunikations-, och Teknikmässan anordnas i september
månad med temat ”Lärandet i det digitala samhället”. Mässan var från början
riktad till samtliga V8-kommuner, men kommer nu att genomföras vid Ängås
skola där Tanum och Orust deltar eftersom mässan till stor del bygger på
kollegialt samarbete och lärandet av varandra.
3. Uppdraget som Förstelärare.
Förra året rekryterades fyra Förstelärare, varav en av dem har slutat, och i år har
ytterligare elva lärare tilldelats uppdraget som Förstelärare. Berörda rektorer och
utvecklingschef har gått igenom samtliga ansökningar och gjort kvalitetsbedömningar utifrån sju lärare utsågs till Förstelärare. Intervjuer genomfördes av ytterligare åtta utvalda kandidater för resterande fyra platser. Anställningarna är under
ett år, men avses bli tillsvidareanställningar från och med år 2015.
4. Tjänsten vik rektor Henåns skola år 4-6
Med anledning av rådande fortsatt sjukskrivning hos ordinarie befattningshavare,
har rekrytering påbörjats av rektor för Henåns skola år 4-6 i form av ett vikariat.
Intervjuer sker den 10 juni.
5. Förskolechef för Svanesunds förskolor
Annonsering görs nu gällande rekrytering av förskolechef för Svanesunds förskolor. Nuvarande befattningshavare har pendlat långväga ifrån och nu valt att
avsluta sin anställning i Orust kommun, med anledning av nytt arbete närmare
hemorten.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 62
Ordföranden informerar
Ordförande Kristina Svensson har i dagsläget inget nytt att informera om.
Vice ordförande Alexander Hutter informerar om material kring missbruk,
arbetslöshet, psykisk ohälsa, utanförskap m m som upprättats i jämförelse
med andra kommuner. Materialet lämnas till sekreteraren för vidarebefordran
till samtliga i utskottet för lärande.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
LVS/2014:3
§ 63
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, sedan utskottet för lärandes sammanträde den 12 maj
och fram till den 2 juni, rapporterat in 11 anmälningar om incidenter. Dessa fördelas
enligt följande per skola:
•
•
•

Henåns skola år 4-6: 7 anmälningar
Henåns skola år 7-9: 3 anmälningar
Ängås skola år 7-9: 1 anmälningar

Diskussion förs kring artikeln i Bohusläningen förra veckan, som handlade om antal
anmälningar, eventuell koppling till genomförd neddragning av elevassistenter osv.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att anmälningarna avser både
större och mindre incidenter där en del av anmälningarna som har upprättats, avser
händelser utan medvetet uppsåt.
Vissa anmälningar avser också en och samma händelse, där rapporter upprättats för
varje enskild elev, vilket ger en bild av flera fall av kränkningar än som har inträffat.
Det finns anmälningar där en och samma elev finns med vid upprepade tillfällen.
Anmälningarna och rapporterna om kränkande behandling tas på allvar och åtgärder
vidtas. Skolorna har anmälningsskyldighet.
Det finns ingen tydlig koppling till neddragningen av antalet elevassistenter.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående information till Kommunstyrelsen för kännedom.
_________

