Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för lärande

2015-02-02

Plats och tid

Kommunhuset, s-rum Hälsön 2015-02-02 13:00-16:30

Beslutande

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

Övriga deltagande

Henrik Lindh, förvaltningsområdeschef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör
Lars Jansson, utvecklingschef
Christina Halling, vikarierande ekonom
Carina Adolfsson, barnomsorgsadministratör, § 7
Lars Larsson, ej tjänstgörande ersättare, § 1-17
Mats Överfjord, ej tjänstgörande ersättare, § 1-17

Utses att justera

Veronica Almroth

Justeringens
plats och tid

Förvaltningsområde Lärande, 2015-02-06 klockan 12:00

Sekreterare

……………………………………..
Marika Carlberg

Ordförande

……………………………………..
Kristina Svensson

Justerare

……………………………………..
Veronica Almroth

Paragraf 1-17

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2015-02-02

Datum för anslags
uppsättande

2015-02-06

Datum för anslags
nedtagande

…………………………………….
Marika Carlberg

2015-02-28

1

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2

2015-02-02
KS/2015:129

§1
Systematiska kvalitetsarbetet inom Förvaltningsområde Lärande
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om det systematiska kvalitetsarbetet
inom Förvaltningsområde Lärande. Presentation görs utifrån områdena: vad vi vill
åstadkomma, processer som pågår, vad vi mäter och hur vi arbetar/vilket arbete som
bedrivs.
Vad vi vill åstadkomma
• Alla elevers rätt att utvecklas så långt som möjligt
• Likvärdighet
• Höga resultat
• Systematiskt (att det finns en plan och ett sammanhang)
• Utveckling
• Jämförbarhet
• Se orsakssamband – ha analysförmåga
• Lust att lära
• En god lärandemiljö/att eleverna trivs
• Allt vi gör ska bygga på forskning och beprövad erfarenhet
• Tydliga mätbara mål
• Ledning och styrning
• Ett Orustsammanhang
• Förmåga att föreslå åtgärder och pröva nya metoder
• Allas ansvar och delaktighet för det systematiska kvalitetsarbetet
Processer som pågår
• SKL’s (Sveriges kommuner och landsting) projekt Matematiksatsningen PISA
• Matematiklyftet i förskolan – Kollegialt lärande
• Förstelärare
• IKT-satsning (informations- och kommunikationsteknik)
• Dokumentationsrutiner
• V8 (nätverk mellan de åtta västsvenska kommunerna: Strömstad, Tanum,
Lysekil, Munkedal, Färgelanda, Sotenäs, Dals Ed och Orust)
• Lärledare och KU8 (kollegial utvärdering – en del inom V8)
• Vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet
Vad vi mäter
Hårda värden mäts i form av:
• Screening i matematik och språk (förskoleklass till årskurs 9)
• Nationella ämnesprov (årskurs 3, 6, 9 och gymnasiet)
• Betyg (årskurs 6-9 och gymnasiet)
• Meritvärde (årskurs 9)
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Uppnår målen i alla ämnen
”Mitterminsprognoser” i varje ämne
Närvaro
Operativa mål SKL matematik

Mjuka värden mäts i form av:
• Enkäter till föräldrar och elever (förskola till gymnasiet)
• Mjuka värden SKL (årskurs 5 och 8)
• Trivselenkät i årskurs 9 inom V8
Hur vi arbetar/vilket arbete som bedrivs
• Gemensamt årshjul med analysstöd
• Kvalitetssamtal
• Riktlinjer
• Gemensamma mallar
• Gemensamma digitala enkäter
• Ledning och styrning
På kommunövergripande nivå finns även en kommunal utvecklingsgrupp och
utbildning har genomförts för samtliga chefer i utvecklande ledarskap.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________

3

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

2015-02-02
KS/2014:987

§2
Arbetsmiljöverkets inspektion av det systematiska arbetsmiljöarbetet hos
skolhuvudmän och skolor (2014)
Arbetsmiljöverket har i uppdrag att inspektera 30 % av landets grundskolor och har
genomfört en tillsyn och inspektion, dels på huvudmannanivå och dels vid Ellös
F-6 skola och Ängås F-9 skola. Tillsynen och inspektionen gäller framförallt det
systematiska arbetsmiljöarbetet med fokusområdena hur kommunen arbetar med
skolledarnas och arbetstagarnas arbetsbelastning samt hur kommunen arbetar med
riskerna för hot och våld i skolorna.
Arbetsmiljöverket framförde i sitt inspektionsmeddelande på huvudmannanivå
förslag till förbättringsområden enligt nedanstående rubriker. Arbetet med svaren
från de båda skolorna har skett i samband med respektive skolas arbetsplatsträffar.
1. Skriftlig fördelning/Delegering av arbetsmiljöuppgifter (till t.ex kemilärare)
2. Rutiner för undersökning av arbetsmiljön (göra rutiner kända, upprätta
handlingsplaner, göra uppföljningar osv)
3. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
4. Rutiner vid praktik och PRAO
5. Våld och hot i arbetsmiljön
6. Samverkan om lokaler – uppgiftsfördelningen mellan skolorna och fastighetsansvariga
7. Introduktionsrutiner
8. Buller/hörselkontroller/hörselskydd
9. Första hjälpen
Kommunens svar gällande huvudmannanivån har upprättats i dialog med fackliga
representanter. Information om inspektionsmeddelandena har getts initialt till
Förvaltningsområde Lärandes ledningsgrupp, för samverkan till medarbetare.
Svaret till Arbetsmiljöverket innebär bland annat att det kommer att införas ett
förändrat arbete kring rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet från och med år
2015 och förändrade rutiner i samband med elevers praktikperioder.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om kommunens svar till
Arbetsmiljöverket, utifrån respektive punkt:
1. Skriftlig fördelning/Delegering av arbetsmiljöuppgifter (till t.ex kemilärare)
Samtliga förskolechefer och rektorer har undertecknat en blankett för delegering
av arbetsmiljöuppgifter. En mall har tagits fram för delegering till lärarpersonal
inom till exempel NO, slöjd och idrott. Delegeringen avser arbetsmiljöuppgifter,
inte ansvaret.
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2. Rutiner för undersökning av arbetsmiljön (göra rutiner kända, upprätta
handlingsplaner, göra uppföljningar osv)
Detta kommer att ingå i ett årshjul med koppling till dokumentet ”Systematiskt
arbetsmiljöarbete”.
3. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Kommunens personalenhet upprättar årligen ett personalbokslut. På förvaltningsområdesnivå bör det upprättas en sammanställd rapport utifrån genomförda
skyddsronder, handlingsplaner samt anmälningar av olycksfall och tillbud.
4. Rutiner vid praktik och PRAO
Att kommunen ska ta på sig ansvaret att uppfylla kraven om godkänd arbetsmiljö vid varje specifik praktikplats/arbetsplats upplevs vara en omöjlig uppgift.
Praktik och PRAO har fram tills idag anordnats för elever i årskurs 6, 7, 8 och 9.
Verksamheten arbetar med ett förslag som innebär att en riskbedömning görs en
gång per år och att från och med i år endast anordna PRAO för elever i årskurs
8.
5. Våld och hot i arbetsmiljön
Arbete pågår med att upprätta en central policy kring hot och våld. När detta
arbete är slutfört, ska policyn anpassas till lokal nivå.
6. Samverkan om lokaler – uppgiftsfördelningen mellan skolorna och fastighetsansvariga
Arbete pågår i den lokalförsörjningsgrupp där representanter från samtliga
förvaltningsområden ingår, bland annat görs en översyn av regleringen mellan
hyresgäst och hyresvärd.
7. Introduktionsrutiner
Ett övergripande arbete pågår kring rutiner för bland annat introduktion. När
detta arbete är klart, ska rutinerna anpassas till lokal nivå.
8. Buller/hörselkontroller/hörselskydd
En rutin är framtagen om att berörda ska erbjudas hörselkontroll rutinmässigt.
9. Första hjälpen
Utbildning kring Första hjälpen, HLR och släckning av brand erbjuds samtliga
anställda. Förvaltningsområde Lärandes ledningsgrupp har fått i uppdrag att gå
igenom rutinerna och arbeta med några specifika områden i frågan.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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KS/2014:1411

§3
Ansökan om statsbidrag för Yrkesvux och Lärlingsutbildning för vuxna för år
2015
Skolverket erbjuder möjligheten att ansöka om statsbidrag för lärlingsutbildning för
vuxna.
Inför 2013 gjordes en gemensam ansökan mellan kommunerna Orust, Uddevalla och
Färgelanda. Gymnasiechefen i Orust kommun önskar, även för år 2015, göra en
gemensam ansökan med dessa kommuner gällande tilldelning av utbildnings-platser.
Intresse för lärlingsutbildning finns och erbjudande om sådan utbildnings-form
bygger främst på en god och bra dialog samt samverkan med företagarna.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet. Kommunen har
möjlighet att söka statsbidrag av olika slag; statsbidrag för lärlingsutbildning är ett
exempel. En gemensam ansökan tillsammans med andra kommuner, ger ökad
möjlighet att få beviljat bidrag för fler platser. Samarbete sker med näringslivet.
Veronica Almroth (fp) ställer fråga om samarbete med kommunen som arbetsgivare
när det gäller lärlingsutbildning. Med anledning av att lärlingsutbildning oftast avser
hantverksyrken, har den frågan inte varit aktuell.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2014:405
§4
Budget 2015 - Förvaltningsområde Lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh presenterar upprättad detaljbudget- och
uppdragsdokument avseende budgetåret 2015, som visar en övergripande bild av hur
budgeten är uppbyggd.
Information ges även om upprättade styrtal och mål, verksamheter och processer
samt hur förutsättningarna är att klara budget 2015 i balans.
Budget 2014
Bokslutet för 2014 redovisar ett underskott med 1,2 miljoner kronor, vilket är ett
förbättrat resultat med 1,4 miljoner kronor jämfört med prognosen per oktober.
Prognosen per oktober visade på ett underskott som uppgick till 2,6 miljoner kronor.
•
•
•
•
•
•
•

Förskolan redovisar ett överskott med 1 200 tkr.
Grundskolan redovisar ett överskott med 1 200 tkr. En stor del beror på att
genomförda personalförändringar fått effekt. Det är dock stor skillnad mellan
de olika skolorna.
Skolskjuts redovisar ett underskott med - 600 tkr.
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen redovisar ett underskott med
- 2 000 tkr. Underskottet utgörs av köp av platser i annan kommun, vilket är
en kostnad som är svår att budgetera.
Grundsärskola och gymnasiesärskola redovisar ett + 0 resultat.
Enskild verksamhet och interkommunal ersättning redovisar ett underskott
med – 1 100 tkr. Köp av plats i annan kommun avseende förskolebarn,
grundskoleelever och fritidsbarn har blivit fler än budgeterat.
Kostnaderna för Henåns skola uppgick till totalt 9 800 mkr:

Budget 2015
Ett budgetutrymme finns på 2,3 miljoner kronor vilket främst beror på att en
sänkning gjorts gällande personalomkostnader, att Västtrafik övertar kostnad som
legat hos kommunen och att lokalbidraget till enskild verksamhet numera bygger på
faktisk hyreskostnad. Detta har medfört att det kunnat göras några insatser och det
budgetutrymme som finns kommer att fördelas enligt följande:
• 1 miljon kronor till grundskolan för att höja grundbemanningen, med prioritet
de yngre skolåren
• 300 tkr till förskolan för att justera den faktiska kostnaden för behovet av
särskilt stöd
• 300 tkr till modersmål (fler asylsökande elever)
• 500 tkr till gymnasiet (SFI och språkintroduktion)
• 200 tkr centralt för kvalitetshöjande åtgärder i projektform
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Presentation görs även om pågående och kommande investeringar.
Politiken framför önskemål om att få ta del av en förteckning över vilka statsbidrag
som söks och vilka som beviljas medel för, för att få en samlad bild.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna detaljbudget för 2015 och uppdragsdokument för 2015-2017 för
Förvaltningsområde Lärande.
__________
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KS/2012:266

§5
Matematiksatsning - Projekt inom SKL
Orust kommun deltar sedan några år tillbaka i Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL’s) projekt Matematiksatsningen PISA 2015. I projektet deltar både tjänste-män
och representanter från politiken. Alexander Hutter valdes som en av de politiska
representanterna under förra mandatperioden.
Förslag till beslut
att Alexander Hutter fortsätter sitt uppdrag som ordinarie politisk representant under
den tid som återstår av projektet och matematiksatsningen.
Alexander Hutter och utvecklingschef Lars Jansson ger information om bakgrunden
till projektet, arbetet som bedrivs inom nätverket och det arbete som sker inom den
kommunala arbetsgruppen. Projektets grundtanke är att stärka upp styrning och
ledning.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-27 att anta de föreslagna operativa målen för
Orust kommun:
• Halvera andelen elever som ej når provbetyget E på nationella prov.
• Öka andelen elever som når provbetyget C med 10 procentenheter på nationella
prov.
• Öka andelen elever som når provbetyget A med 5 procentenheter på nationella
prov.
• Öka andelen elever som når kravnivån i år 3 på nationella prov.
• Att alla elever får matematikundervisning av behöriga/legitimerade matematiklärare.
Diskussion förs kring uppdraget som ersättande politisk representant under den tid
som återstår av projektet och matematiksatsningen. Idag är det ordförande i utskottet
för lärande som har det uppdraget. Veronica Almroth (fp) föreslår att uppdraget som
ersättande politisk representant istället innehas av någon ur gruppen för opposition.
Förslag till beslut
att Alexander Hutter fortsätter sitt uppdrag som ordinarie politisk representant under
den tid som återstår av projektet och matematiksatsningen, samt
att Veronica Almroth tar över uppdraget som ersättande politisk representant under
den tid som återstår av projektet och matematiksatsningen.
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Utskottet för lärande beslutar
att Alexander Hutter fortsätter sitt uppdrag som ordinarie politisk representant under
den tid som återstår av projektet och matematiksatsningen, samt
att Veronica Almroth tar över uppdraget som ersättande politisk representant under
den tid som återstår av projektet och matematiksatsningen.
__________
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KS/2015:130

§6
Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
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 priori-teringar bör
göras för Ellös F-6 skola och Ellös förskola.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet:
Varekils skola
Etapp 1 är nu klar och inflyttning av verksamhet sker tisdag den 3 februari. De
mindre brister som upptäcktes kring ventilationen i samband med slutbesiktningen,
är åtgärdade. Därefter har provtryckningar och tester genomförts.
Bagarevägens förskola
Nybyggnationen av en den nya förskolan är i full gång. Arbetet innebär en mycket
begränsad tillgång för bra lekmiljö utomhus för barnen, i och med all den lera som
kommer fram. Den nya förskolan beräknas vara klar för inflyttning i slutet av april år
2016.
Vuxenutbildningen/gymnasieskolan
Ett tiotal av personalen känner fortfarande av symptom. En enkät enligt Örebromodellen har genomförts och det ges idag inga indikationer på att det finns några
byggnadstekniska fel.
Henåns skola årskurs F-3
Personalen upplever oro för användning av tidigare inköpt förbrukningsmaterial.
Besked lämnades i höstas av ledningen inom lärande om att istället köpa in nytt
sådant material. Allergener finns gällande husdjur.
Tvets förskola
Det förs fortsatta diskussioner och dialog med den lokala samhällsföreningen på
Tvet om ett eventuellt övertagande av fastigheten, med fortsatt bedrivande av
förskoleverksamhet.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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KS/2015:131

§7
Situationen inom barnomsorgen
Utskottet för lärande beslutade 2014-05-12, § 43, att det regelbundet ska ges
uppdaterad information om situationen inom barnomsorgen. Inom Orust kommun
erbjuds förskola i Ellös, Tvet, Varekil, Svanesund och Henån. Dessutom finns
fristående verksamhet i Svanvik/Varekil, Henån och Slussen.
Kommunen har en skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader. Aktuell kö är
alltid en ögonblicksbild, vilket gör att situationen kan förändras med kort varsel.
För att kunna möta den stora efterfrågan på platser, gjordes under hösten 2014
bedömningen att göra en tillfällig utökning i Henån. Detta för att bäst kunna möta de
behov som finns hos föräldrar. Den tillfälliga utökningen bedömdes kunna ske inom
budgetram.
Barnomsorgsadministratör Carina Adolfsson ger information om situationen och
kön inom barnomsorgen. Totalt finns 15 barn i kö om plats i barnomsorgen under
våren. Samtliga dessa beräknas kunna erbjudas plats inom fyramånadersregeln, dock
inte alltid alternativet man valt i första hand.
Det finns i dagsläget inga lediga platser vid förskolorna i Tvet, Varekil, Svanesund
och Henån. Ellös förskola och den tillfälliga avdelningen i Henån har några platser
till förfogande.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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KS/2014:1536

§8
Interkommunal ersättning i grundskolan, bidrag till fristående skolor och
enskild barnomsorg år 2015
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om de fastställda beloppen
gällande interkommunal ersättning, ersättning till fristående skola och bidrag till
enskild verksamhet avseende år 2015. Budgeten för kostnaden för dessa ersätt-ningar
och bidrag grundar sig på budgeten för kommunens verksamheter. Förvaltningsområdeschefen har fastställande av interkommunal ersättning på delegation.
Bidrag per barn/elev och år till enskild förskola, skolbarnsomsorg, förskoleklass och
grundskola avseende 2015 uppgår till:
Förskola, 1-5 år
118.162 kr
(mer än 15 h/vecka)
Förskola, 1-5 år
59.081 kr
(upp till 15 h/vecka)
Skolbarnsomsorg
34.596 kr
(endast i Orust kommun)
Förskoleklass
43.230 kr
(endast i Orust kommun)
Grundskola, år 1-3
70.449 kr
(endast i Orust kommun)
Grundskola, år 4-6
71.392 kr
(endast i Orust kommun)
Grundskola, år 7-9
81.673 kr
(endast i Orust kommun)
Bidrag per barn/elev och år till enskild pedagogisk omsorg avseende 2015 uppgår till:
Pedagogisk omsorg, 1-5 år 82.423 kr
(mer än 15 h/vecka)
Pedagogisk omsorg, 1-5 år 41.211 kr
(upp än 15 h/vecka)
Pedagogisk omsorg, 6-12 år 41.211 kr
Interkommunal ersättning per barn/elev och år till förskola, skolbarnsomsorg,
förskoleklass och grundskola avseende 2015 uppgår till:
Förskola, 1-5 år
110.947 kr
(mer än 15 h/vecka)
Förskola, 1-5 år
55.473 kr
(upp till 15 h/vecka)
Skolbarnsomsorg
47.217 kr
Förskoleklass
55.721 kr
Grundskola, år 1-3
81.399 kr
Grundskola, år 4-6
82.289 kr
Grundskola, år 7-9
91.988 kr
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De fastställda bidragen och interkommunala ersättningarna har kommunicerats med
berörda verksamheter. I bidraget till friskolor inom kommunen har lokalbidraget lyfts
ut och istället ges bidrag och ersättning för faktisk hyreskostnad.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KS/2011:238
§9
Yttrande över Detaljplan Säckebäck 1:2, Skåpesund
Bakgrund
Förvaltningsområde Samhällsutveckling har skickat ett antal detaljplaner och
planprogram för samråd till Förvaltningsområde Lärande.
•
•
•
•
•

Förslag till detaljplan, Säckebäck 1:2, 80 boenden
Förslag till detaljplan, Barrevik 1:33, 55 boenden
Planprogram för Nösund 1:10, 20-25 boenden
Detaljplan för Kårehogen 1:2, 11 boenden
Detaljplan för Henån, Bön 1:8, 67 boenden

Inom Orust kommun har elevtalet varit vikande under några år. Förvaltningsområde
Lärande gör bedömningen att ökat antal barn kommer att rymmas inom befintliga
skolor.
Skollinjer finns redan idag från de föreslagna områdena. Möjligtvis kan busstorlek
behöva ändras i något fall om antalet barn ökar kraftigt.
När det gäller platser inom förskolan är bedömningen mer osäker. Inom Ellös och
Henån finns nu ett utrymme för något fler barn. I Varekil och Svanesund är det brist
på platser. En ökad inflyttning kan då innebära att ytterligare en avdelning behöver
öppnas i Varekil. De renoverade skollokalerna har skapat utrymme för detta.
Förslag till beslut
Utskottet för Lärande beslutar att yttra sig gällande Säckebäck 1:2, Barrevik 1:33,
Nösund 1:10, Kårehogen 1:2 och Henån, Bön 1:8:
att utskottet för lärande ser positivt på ökade möjligheter till boende inom föreslagna
områden och
att föreslagna planer för bebyggelse ligger inom skolområden som bedöms kunna
möta ett ökat elevtal, och
att skollinjer redan finns inom föreslagna områden
att det finns utrymme för något fler barn inom förskolan men att en omfattande
inflyttning kan kräva en utbyggnad.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information remissförfarandet och
förklarar att det inte finns någon avvikande skillnad när det gäller påverkan hos
verksamheterna inom Förvaltningsområde Lärande i de fem detaljplanerna som ska
behandlas av utskottet vid dagens möte.
Utskottet beslutar att yttra sig enligt förslag, det vill säga:
att utskottet för lärande ser positivt på ökade möjligheter till boende inom föreslagna
områden och
att föreslagna planer för bebyggelse ligger inom skolområden som bedöms kunna
möta ett ökat elevtal, och
att skollinjer redan finns inom föreslagna områden
att det finns utrymme för något fler barn inom förskolan men att en omfattande
inflyttning kan kräva en utbyggnad.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KS/2011:242
§ 10
Yttrande över Detaljplan Barrevik 1:33 mfl
Bakgrund
Förvaltningsområde Samhällsutveckling har skickat ett antal detaljplaner och
planprogram för samråd till Förvaltningsområde Lärande.
•
•
•
•
•

Förslag till detaljplan, Säckebäck 1:2, 80 boenden
Förslag till detaljplan, Barrevik 1:33, 55 boenden
Planprogram för Nösund 1:10, 20-25 boenden
Detaljplan för Kårehogen 1:2, 11 boenden
Detaljplan för Henån, Bön 1:8, 67 boenden

Inom Orust kommun har elevtalet varit vikande under några år. Förvaltningsområde
Lärande gör bedömningen att ökat antal barn kommer att rymmas inom befintliga
skolor.
Skollinjer finns redan idag från de föreslagna områdena. Möjligtvis kan busstorlek
behöva ändras i något fall om antalet barn ökar kraftigt.
När det gäller platser inom förskolan är bedömningen mer osäker. Inom Ellös och
Henån finns nu ett utrymme för något fler barn. I Varekil och Svanesund är det brist
på platser. En ökad inflyttning kan då innebära att ytterligare en avdelning behöver
öppnas i Varekil. De renoverade skollokalerna har skapat utrymme för detta.
Förslag till beslut
Utskottet för Lärande beslutar att yttra sig gällande Säckebäck 1:2, Barrevik 1:33,
Nösund 1:10, Kårehogen 1:2 och Henån, Bön 1:8:
att utskottet för lärande ser positivt på ökade möjligheter till boende inom föreslagna
områden och
att föreslagna planer för bebyggelse ligger inom skolområden som bedöms kunna
möta ett ökat elevtal, och
att skollinjer redan finns inom föreslagna områden
att det finns utrymme för något fler barn inom förskolan men att en omfattande
inflyttning kan kräva en utbyggnad.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Utskottet beslutar att yttra sig enligt förslag, det vill säga:
att utskottet för lärande ser positivt på ökade möjligheter till boende inom föreslagna
områden och
att föreslagna planer för bebyggelse ligger inom skolområden som bedöms kunna
möta ett ökat elevtal, och
att skollinjer redan finns inom föreslagna områden
att det finns utrymme för något fler barn inom förskolan men att en omfattande
inflyttning kan kräva en utbyggnad.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KS/2011:1792
§ 11
Yttrande över planbesked. Nösund 1:10, 1:19, 1:28, 1:35, 1:40, 1:132, 1:134, 1:151
Bakgrund
Förvaltningsområde Samhällsutveckling har skickat ett antal detaljplaner och
planprogram för samråd till Förvaltningsområde Lärande.
•
•
•
•
•

Förslag till detaljplan, Säckebäck 1:2, 80 boenden
Förslag till detaljplan, Barrevik 1:33, 55 boenden
Planprogram för Nösund 1:10, 20-25 boenden
Detaljplan för Kårehogen 1:2, 11 boenden
Detaljplan för Henån, Bön 1:8, 67 boenden

Inom Orust kommun har elevtalet varit vikande under några år. Förvaltningsområde
Lärande gör bedömningen att ökat antal barn kommer att rymmas inom befintliga
skolor.
Skollinjer finns redan idag från de föreslagna områdena. Möjligtvis kan busstorlek
behöva ändras i något fall om antalet barn ökar kraftigt.
När det gäller platser inom förskolan är bedömningen mer osäker. Inom Ellös och
Henån finns nu ett utrymme för något fler barn. I Varekil och Svanesund är det brist
på platser. En ökad inflyttning kan då innebära att ytterligare en avdelning behöver
öppnas i Varekil. De renoverade skollokalerna har skapat utrymme för detta.
Förslag till beslut
Utskottet för Lärande beslutar att yttra sig gällande Säckebäck 1:2, Barrevik 1:33,
Nösund 1:10, Kårehogen 1:2 och Henån, Bön 1:8:
att utskottet för lärande ser positivt på ökade möjligheter till boende inom föreslagna
områden och
att föreslagna planer för bebyggelse ligger inom skolområden som bedöms kunna
möta ett ökat elevtal, och
att skollinjer redan finns inom föreslagna områden
att det finns utrymme för något fler barn inom förskolan men att en omfattande
inflyttning kan kräva en utbyggnad.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Utskottet beslutar att yttra sig enligt förslag, det vill säga:
att utskottet för lärande ser positivt på ökade möjligheter till boende inom föreslagna
områden och
att föreslagna planer för bebyggelse ligger inom skolområden som bedöms kunna
möta ett ökat elevtal, och
att skollinjer redan finns inom föreslagna områden
att det finns utrymme för något fler barn inom förskolan men att en omfattande
inflyttning kan kräva en utbyggnad.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KS/2011:251
§ 12
Yttrande över Detaljplan Kårehogen 1:2 och Morlanda 2:1
Bakgrund
Förvaltningsområde Samhällsutveckling har skickat ett antal detaljplaner och
planprogram för samråd till Förvaltningsområde Lärande.
•
•
•
•
•

Förslag till detaljplan, Säckebäck 1:2, 80 boenden
Förslag till detaljplan, Barrevik 1:33, 55 boenden
Planprogram för Nösund 1:10, 20-25 boenden
Detaljplan för Kårehogen 1:2, 11 boenden
Detaljplan för Henån, Bön 1:8, 67 boenden

Inom Orust kommun har elevtalet varit vikande under några år. Förvaltningsområde
Lärande gör bedömningen att ökat antal barn kommer att rymmas inom befintliga
skolor.
Skollinjer finns redan idag från de föreslagna områdena. Möjligtvis kan busstorlek
behöva ändras i något fall om antalet barn ökar kraftigt.
När det gäller platser inom förskolan är bedömningen mer osäker. Inom Ellös och
Henån finns nu ett utrymme för något fler barn. I Varekil och Svanesund är det brist
på platser. En ökad inflyttning kan då innebära att ytterligare en avdelning behöver
öppnas i Varekil. De renoverade skollokalerna har skapat utrymme för detta.
Förslag till beslut
Utskottet för Lärande beslutar att yttra sig gällande Säckebäck 1:2, Barrevik 1:33,
Nösund 1:10, Kårehogen 1:2 och Henån, Bön 1:8:
att utskottet för lärande ser positivt på ökade möjligheter till boende inom föreslagna
områden och
att föreslagna planer för bebyggelse ligger inom skolområden som bedöms kunna
möta ett ökat elevtal, och
att skollinjer redan finns inom föreslagna områden
att det finns utrymme för något fler barn inom förskolan men att en omfattande
inflyttning kan kräva en utbyggnad.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Utskottet beslutar att yttra sig enligt förslag, det vill säga:
att utskottet för lärande ser positivt på ökade möjligheter till boende inom föreslagna
områden och
att föreslagna planer för bebyggelse ligger inom skolområden som bedöms kunna
möta ett ökat elevtal, och
att skollinjer redan finns inom föreslagna områden
att det finns utrymme för något fler barn inom förskolan men att en omfattande
inflyttning kan kräva en utbyggnad.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KS/2011:240
§ 13
Yttrande över Detaljplan för del av Henån, Bön 1:8 m fl samt del av Lundens
industriområde
Bakgrund
Förvaltningsområde Samhällsutveckling har skickat ett antal detaljplaner och
planprogram för samråd till Förvaltningsområde Lärande.
•
•
•
•
•

Förslag till detaljplan, Säckebäck 1:2, 80 boenden
Förslag till detaljplan, Barrevik 1:33, 55 boenden
Planprogram för Nösund 1:10, 20-25 boenden
Detaljplan för Kårehogen 1:2, 11 boenden
Detaljplan för Henån, Bön 1:8, 67 boenden

Inom Orust kommun har elevtalet varit vikande under några år. Förvaltningsområde
Lärande gör bedömningen att ökat antal barn kommer att rymmas inom befintliga
skolor.
Skollinjer finns redan idag från de föreslagna områdena. Möjligtvis kan busstorlek
behöva ändras i något fall om antalet barn ökar kraftigt.
När det gäller platser inom förskolan är bedömningen mer osäker. Inom Ellös och
Henån finns nu ett utrymme för något fler barn. I Varekil och Svanesund är det brist
på platser. En ökad inflyttning kan då innebära att ytterligare en avdelning behöver
öppnas i Varekil. De renoverade skollokalerna har skapat utrymme för detta.
Förslag till beslut
Utskottet för Lärande beslutar att yttra sig gällande Säckebäck 1:2, Barrevik 1:33,
Nösund 1:10, Kårehogen 1:2 och Henån, Bön 1:8:
att utskottet för lärande ser positivt på ökade möjligheter till boende inom föreslagna
områden och
att föreslagna planer för bebyggelse ligger inom skolområden som bedöms kunna
möta ett ökat elevtal, och
att skollinjer redan finns inom föreslagna områden
att det finns utrymme för något fler barn inom förskolan men att en omfattande
inflyttning kan kräva en utbyggnad.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Utskottet beslutar att yttra sig enligt förslag, det vill säga:
att utskottet för lärande ser positivt på ökade möjligheter till boende inom föreslagna
områden och
att föreslagna planer för bebyggelse ligger inom skolområden som bedöms kunna
möta ett ökat elevtal, och
att skollinjer redan finns inom föreslagna områden
att det finns utrymme för något fler barn inom förskolan men att en omfattande
inflyttning kan kräva en utbyggnad.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 14
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om bland annat förändrad
ledningsorganisation, situationen vid vuxenutbildningen/Vågen, läsårstider för
2015/2016 m m.
1. Rekrytering av rektorer
Biträdande rektor för Henåns 4-6 skola har sagt upp sig för att återgå till sin
tjänst i annan kommun. Intervjuer har genomförts och ny rektor börjar sitt
uppdrag som rektor under våren.
Rektorn som började sin anställning som rektor vid Varekils skola den 8
december, har sagt upp sig. Anledningen är att Vendela fått möjligheten till
anställning som inspektör vid Skolinspektionen, en tjänst hon väntat på besked
om. Intervjuer genomförs idag, måndagen den 2 februari.
Rekrytering av rektorer upplevs svår, bland annat med anledning av att uppdraget
är komplext och tufft.
2. Situationen vid vuxenutbildningen/Vågen
Rektor för vuxenutbildningen/gymnasieskolan är sjukskriven. Vikarierande
rektor har anställts.
3. Läsårstider 2015/2016
Förvaltningsområdeschef beslutar om fastställande av läsårstider, enligt
delegation. En avstämning görs med kommunerna inom V8 för att få en
följsamhet och en i stort sett gemensam förläggning av läsårstiderna.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 15
Ordföranden informerar
Ordförande Kristina Svensson ger information om:
1. Centrala verksamhetsråd
Under många år har det anordnats möten för centrala verksamhetsrådet. Mötena
förläggs en gång per termin och innebär en möjlighet för utskottets presidium att
diskutera frågor med föräldrarepresentanter från respektive förskolas och skolas
verksamhetsråd.
Rutinerna har varit på remiss hos föräldrarepresentanterna. Mötesformen upplevs positiv och hanteras även fortsättningsvis enligt nuvarande rutin.
2. Verksamhetsbesök
Genomförandet av verksamhetsbesök, är en gammal rutin från 2003 med Barnoch utbildningsnämnden. Besöken är unika och upplevs mycket positiva. Syftet
är att följa upp verksamheterna inom lärandes områden och ger en bra bild över
situationen på de olika enheterna och av hur ledning, personal, föräldrar och
elever upplever sin förskola respektive skola.
Besöket skapar en möjlighet till direkt dialog mellan förtroendevalda och verksamhet samt utgör en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Återkoppling sker
till ledningen inom verksamheten.
Underlaget med frågeställningar har reviderats inför 2015.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Kommunstyrelsen
LVS/2014:3
§ 16
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 en ny rutin och blankett tagits fram av
Förvaltningsområde Lärande. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om skyldigheten för rapportering, vilket inte ska göras på individuell nivå utan i
form av en mängdredovisning och utifrån en professionell bedömning av anmälningarna som lämnas in. För att kvalitetssäkra rapporteringen, kommer en översyn av
rutin och blankett att genomföras.
Under perioden 2014-10-07 till 2015-01-26 har det inkommit åtta utredningar och
rapporter från Henåns skola, två utredningar och rapporter från Ängås skola och en
utredning och rapport från Ellös skola. Rapporterna handlar om kränkande behandling i både verbal och fysisk form.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående information till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Exp:
Kommunstyrelsen

§ 17
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut i
anmälningsärenden från Skolinspektionen, Förvaltningsrätten i Göteborg och Högsta
Förvaltningsdomstolen.
1. Skolinspektionens beslut av 2014-12-19 i ärende gällande Uppföljning av beslut
om rätten till särskilt stöd för elev vid Henåns skola. Dnr LVS/2012:1.
Skolinspektionen förelade Orust kommun i september att vidta åtgärder så att
elevers rätt till särskilt stöd tillgodoses. Skolinspektionen begärde att kommunen
skulle redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet. Mot
bakgrund av uppgifterna i redovisningen bedömer Skolinspektionen att Orust
kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
2. Skolinspektionens beslut av 2014-12-09 i ärende gällande Uppföljning av beslut
om skyldigheten att motverka kränkande behandling samt elevens rätt till särskilt
stöd vid Henåns skola. Dnr LVS/2013:27.
Skolinspektionen förelade Orust kommun i april att vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling samt elevens rätt till särskilt
stöd uppfylls. Skolinspektionen begärde att kommunen skulle redovisa vilka
åtgärder som vidtagits med anledning av föreläggandet. Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen bedömer Skolinspektionen att Orust kommun vidtagit
sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
3. Förvaltningsrättens dom av 2015-01-08 i ärende gällande Laglighetsprövning
enligt kommunallagen i ärende om skolskjuts. Dnr KS/2014:1469.
Förvaltningsrätten anser att det inte har visat att de överklagande besluten
Strider mot någon av kommunallagens prövningsgrunder och avslår därför
överklagandet.
4. Förvaltningsrättens dom av 2015-01-08 i ärende gällande Laglighetsprövning
enligt kommunallagen i ärende om skolskjuts. Dnr KS/2014:1470.
Förvaltningsrätten anser att det inte har visat att de överklagande besluten
Strider mot någon av kommunallagens prövningsgrunder och avslår därför
överklagandet.

Orust kommun

Utskottet för lärande
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5. Högsta Förvaltningsdomstolens beslut av 2015-01-02 i ärende gällande
Prövningstillstånd i ärende om skolskjuts. Dnr KS/2013:1488.
Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd, kammarrättens
avgörande står därmed fast. För att Högsta Förvaltningsdomstolen ska pröva ett
överklagande i ett mål av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd
kan ges av två skäl: antingen att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av
rättstillämpningen eller att det finns synnerliga skäl för en prövning. Högsta
Förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela
Prövningstillstånd.
6. Högsta Förvaltningsdomstolens beslut av 2015-01-02 i ärende gällande
Prövningstillstånd i ärende om skolskjuts. Dnr KS/2013:1489.
Högsta Förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd, kammarrättens
avgörande står därmed fast. För att Högsta Förvaltningsdomstolen ska pröva ett
överklagande i ett mål av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd
kan ges av två skäl: antingen att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av
rättstillämpningen eller att det finns synnerliga skäl för en prövning. Högsta
Förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela
Prövningstillstånd.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

