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2015-08-10
KS/2015:131

§ 65
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 Susanne Göransson ger information om situationen och
kön inom barnomsorgen. Siffrorna per 2015-08-10, som snabbt kan förändras, visar
följande antal barn i kö och lediga platser:
Område:
Henån
Ellös
Tvet
Varekil
Svanesund

Antal barn i kö:
5 barn
1 barn
0 barn
3 barn
13 barn

Antal lediga platser:
19-20
8-10
7
3
13

Den tillfälliga avdelningen som öppnades i Henån för att lösa situationen inom barnomsorgen under våren 2015, är nu stängd och barnen har barnomsorgsplats vid
Bagarevägens förskola.
I dagsläget ser det bekymmersamt ut att kunna erbjuda plats i barnomsorgen under
våren 2016 för de som önskar Svanesund och Varekil. Det är fler födda barn i
Svanesund än föregående år; lika många födda barn som antalet 6-åringar som lämnar
förskolorna i Svanesund.
Den avdelning som för några år sedan lades ner tillfälligt, har upphört helt.
Det görs en månatlig uppföljning av situationen och kön inom barnomsorgen, särskilt
inom Sydost-området.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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2015-08-10
KS/2015:1311

§ 66
Information om hållplatsinventering och varningsljussystemet "SeeMe"
Ärendet och medborgarförslaget om hållplatsinventering var ställt till Förvaltningsområde Samhällsutveckling och Västtrafik för vidtagande av åtgärder, inte till
Förvaltningsområde Lärande. Översynen av trafiksäkerheten har till viss del
genomförts av kommunens säkerhetsstrateg.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav vid utskottet för lärandes sammanträde
2014-03-10, § 22, uppdaterad information i ärendet och om hur långt man kommit i
arbetet sedan december 2012.
Företaget Amparo Solutions har haft i uppdrag att placera ut ett tiotal ”blinkljus” på
olika platser i Orust kommun, utifrån genomförd trafikbedömning. Företaget har i
dialog med Västtrafik gjort en överenskommelse om att nyttja befintliga hållplatsstolpar.
Den 13 april 2015 gav utvecklingssekreterare Anna-Malin Lundhamn information
och återrapport, i form av en ”mitterminsavstämning”:
I dagsläget är det 10 stycken ”blinkljus” uppsatta på olika platser i Orust kommun.
Systemet varnar för att det finns barn i trafiken och ger signal om detta cirka 150 m
från hållplats.
Blinkljusen installerades under september 2014, är ett solcellsdrivet system och ett
försök som pågår under en tvåårsperiod. Kostnaden för ”blinkljusen” är 10 000
kronor per hållplats och år, inklusive kostnader för drift och försäkring. Totalt deltar
52 elever i försöket.
En enkätundersökning pågår med syftet om uppföljning av synpunkter och erfarenheter. Enkätundersökningen kan utgöra ett stöd vid bedömning om fortsatt användning. Några av frågorna som ingår i enkätundersökningen är:
• Mitt barns säkerhet i trafiken
• Min trygghet som vårdnadshavare
• Bra sätt för att öka barns säkerhet i trafiken?
Ny enkätundersökning kommer att genomföras vid samma tidpunkt år 2016.
Försöket med ”blinkljus” pågår till och med september 2016. Beslut behöver därefter
tas för en eventuell fortsättning och volymen av antal ”blinkljus”. Vid beslut om att
fortsätta satsningen, behöver en upphandling genomföras.
__________
Utvecklingssekreterare Anna-Malin Lundhamn ger återrapport inför ett eventuellt
fortsatt arbete med hållplatsinventering utifrån systemet med ”blinkljus”.
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Den utredning och enkät som genomförts, visar att vårdnadshavarna upplever
varningsljussystemet som en tryggad trafiksituation. Information ges kring upprättat
förslag till tidsplan för upphandling av varningsljussystem, inventering av busshållplatser och beslutsprocess.
Det krävs en ekonomisk satsning för både valet att fortsätta nuvarande antal
varningsljussystem alternativt en eventuell utökning av antalet ”blinkljus”. Ett mer
fullständigt beslutsunderlag presenteras under september månad för beslut av
kommunstyrelsen.
Utskottet för lärande beslutar
att återuppta ärendet i september för beredning inför beslut av kommunstyrelsen.
__________
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KS/2014:1668

§ 67
Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Montessoriförskola
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger, tillsammans med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från
tillsyns-/verksamhetsbesöket vid Orust Montessoriförskola, som har en väl
fungerande verksamhet.
Det var utskottets första tillsynsbesök enligt den nya modellen, som syftar till att
identi-fiera eventuella svagheter och utifrån fakta göra en bedömning.
Diskussion förs kring upplägg av kommande tillsyns-/verksamhetsbesök.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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KS/2015:1312

§ 68
Information/Redovisning om studieresultat i grundskolan våren 2015
Utvecklingschef Lars Jansson ger information om studieresultaten i grundskolan
avseende våren 2015 i jämförelse med bland annat föregående år. Den beräkning
som görs, är en grov skattning och skiljer sig lite åt i jämförelse med statistik från
statistiska centralbyrån (SCB), där resultat från till exempel moderna språk utgår.
Meritvärdet för årskurs 9 i de kommunala skolorna visar på ett uppåtgående trend:
för år 2015 uppskattas meritvärdet hamna på cirka 214 i jämförelse med år 2014 då
meritvärdet var 206,6. Behörigheten till yrkesprogram hamnar på 89,5 %.
För årskurs 6 finns stor avvikelse 2015 mellan flickors och pojkars resultat i enskilda
klasser.
Presentation görs av sammanställning av resultaten i ämnena matematik, engelska
och svenska gällande nationella prov i årskurserna 3, 6 och 9. Det är stor variation
mellan skolorna. Ängås skola presterar ett bra resultat 2015.
Information ges även kring resultaten i nationella prov i förhållande till betyg i
ämnena matematik, engelska och svenska. Betygen i engelska är lägre än resultaten i
nationella prov, vilket inte är ovanligt. Störst differens är det i ämnet matematik.
Ängås skola har under 2015 krympt skillnaden mellan meritvärde och betyg, medan
Henåns skola har höjt skillnaden mellan meritvärdet och betygen.
Några reflektioner av resultaten 2015 är att meritvärdet är högre i år för årskurs 9,
gymnasiebehörigheten till yrkesprogram är högre, det är stor skillnad mellan
skolorna, det är även stor skillnad mellan flickors respektive pojkars resultat och
skillnaden mellan nationella prov och betyg är fortsatt hög. Mer information ges i
oktober, då kommunen fått resultaten från SCB.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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§ 69
Information om statsbidrag för utökad personaltäthet inom grundskolan
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om statsbidraget för
lågstadiesatsningen.
Statsbidraget uppgår totalt till cirka 2 miljarder kronor, vilket för Orust kommun
motsvarar 2 229 384 kronor. Syftet med bidraget är att höja utbildningens kvalitet i
de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje
elev.
Statsbidraget ska gå till kostnader för:
• Personalförstärkning med lärare, förskollärare eller speciallärare
• Personalförstärkning med annan personal så att lärarna i större utsträckning kan
bedriva undervisning
• Andra insatser för att minska klass- eller gruppstorleken
• Andra insatser för att utöka den tid som lärarna kan ägna sig åt eleverna
Förutsättningarna för statsbidraget är att antalet lärare/personal ska öka läsåret
2015/2016 i jämförelse med föregående läsår samt att ökning av antalet lärare/
personal ska öka i relation till antalet elever.
Ansökan ska göras senast 15 september, till vilken en rekryteringsplan ska bifogas som
beskriver:
• Hur rekryteringen av personal ska hanteras i förhållande till pensionsavgångar
• Hur rekryteringen av personal ska hanteras i förhållande till mottagandet av
nyanlända barn
• Hur huvudmannen ska arbeta för att säkra tillgången till legitimerade och
behöriga lärare
• Hur huvudmannen ska arbeta med ledarskap (främst när det gäller rektorer)
Ansökan om statsbidraget bygger på en fortsatt bemanning under 2016, vilket gör att
tilldelning av medel i budget för 2016 är viktigt.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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§ 70
Information om Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om statsbidraget för mindre
barngrupper i förskolan.
Statsbidraget uppgår totalt till cirka 830 miljoner kronor: 30 000 kronor per plats som
barngruppen minskas med. Syftet med statsbidraget är att minska barngruppernas
storlek eller undvika en planerad utökning av barngruppens storlek. Exempel på
åtgärder kan vara:
• Att starta en ny avdelning vilket innebär en utökning av lokaler samt mer
personal
• Att minska antalet inskrivna barn på förskolan
Ansökan ska göras senast 4 september och avser insatser under höstterminen 2015
och vårterminen 2016. Ansökan upprättas i samråd med kommunens förskolechefer.
Enligt förordningen ska tilldelning av statsbidraget prioritera de huvudmän för
förskolor med de största barngrupperna.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2015:1310

§ 71
Information om Yttrande över förslag till samverkansavtal för fritt sök vid
gymnasieutbildning inom Fyrbodal
Fyrbodals kommunalförbund är sedan länge en part i samverkan inom utbildningsområdet mellan kommunerna i området. År 2013 undertecknades ”Avsiktsförklaring
om samverkan inom utbildningsområdet” som bildar grund för nuvarande samverkan. Utöver detta finns avtal som reglerar specifika samverkansområden.
Beredningen Utbildning har tagit beslut om att ta fram ett förslag till samverkansavtal
gällande Fritt sök för gymnasieutbildning inom Fyrbodal. En arbetsgrupp bestående
av förvaltningschefer inom utbildningsområdet från ett antal kommuner, har därefter
gemensamt arbetat fram ett avtalsförslag. Arbetet har förankrats i chefsgruppen och
en dialog har förts med nätverksgruppen för ordföranden i kommunernas utbildningsnämnd eller motsvarande. Huvudsyftet med förslaget till samverkansavtal är att
alla elever i Fyrbodal ska förstahandsmottas i alla gymnasieskolor i regionen.
Remissvar på förslaget till samverkansavtal för Fritt sök för gymnasieutbildning, ska
vara kommunalförbundet tillhanda 4 september 2015.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information i ärendet, som har beretts
politiskt och kommer att behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskotts kommande
sammanträde.
Innehållsmässigt är avtalet ett traditionellt samverkansavtal, till vilket Fyrbodals
kommunalförbund i dagsläget samlar in synpunkter från berörda kommuner. Orust
kommun har sedan några år tillbaka ett samverkansavtal med Uddevalla. Dialog har
förts med Stenungsunds kommun om ett liknande avtal, men för närvarande finns
endast en muntlig överenskommelse.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2015:130

§ 72
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 prioriteringar bör
göras för Ellös F-6 skola och Ellös förskola.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet.
Ellös förskola
Ett uppdrag kring framtida lösning för Ellös förskola finns hos förvaltningsområdeschef, och kan påbörjas så snart Henåns 7-9 skola flyttar tillbaka till skollokalerna i
Henån.
Tvets förskola
Tvets förskola väntar på en framtida lösning. Fastigheten tillhör kommunens försäljningsobjekt, till vilket det finns en ideell förening som lämnat intresse av att få förvärva
och renovera fastigheten. Uppdraget kring dialog i ärendet ligger på tjänstemannanivå.
Köpet/investeringen är uppskjuten med anledning av det arbete som pågår med framtagandet av process kring hantering av försäljning av fastigheter. Med anledning av
verksamhetens behov av lösning och den arbetsmiljöproblematik som råder, bör frågan
lyftas på nytt i de olika politiska grupperna. En värdering ska vara gjord och den
förening som lämnat intresse av att köpa fastigheten väntar nu på svar från kommunen.
Veronica Almroth (FP) önskar få med i protokollet att yrkande gavs att ärendet formellt
ska skickas vidare till kommunstyrelsen via förslag till beslut i utskottet för lärande.
Kristina Svensson (MP) meddelar att hon i sin roll som ordförande tar med sig informationen och ärendet om behov av framtida lösning för Tvets förskola, till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde onsdagen den 12 augusti. Kristina Svensson
föreslår att samtliga politiska representanter tar med sig ärendet till sina partigrupper
för dialog och gemensam ståndpunkt.
Varekil
Slutbesiktning av Varekils skolas lokaler sker idag, måndag den 10 augusti.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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§ 73
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om:
Rekrytering rektor Henåns 7-9 skola
Den rekrytering som påbörjades i juni, uteblev med anledning av lönesituationen i
annan kommun. Under hösten löses ledarskapet för Henåns 7-9 skola via
bemanningsföretaget ”Rektor att hyra”. Ny rekryteringsprocess kommer starta
under hösten.
Bemanning ledning gymnasiet/komvux
Ordinarie rektor är fortsatt sjukskriven. En vikarierande rektor har fått förordnande
till sista december.
Bemanning lärare
Det råder stor rörlighet bland lärarkåren och uppsägningar kommer mer frekvent
med kort varsel. Orsaken uppges oftast vara löneläget, även om löneläget i Orust
kommun inte bedöms som långt under närliggande kommuner. Det har rekryterats
många nya lärare vid Henån 7-9 skola medan det vid övriga skolor är lugnare när det
gäller nyrekryteringar. För närvarande pågår rekrytering av fyra lärare till Henån och
en lärare till Ängås.
Ekonomi/Budget
Det finns inget nytt att delge kring budget och det ekonomiska läget för 2015. Ett
delårsbokslut per augusti kommer upprättas under september.
Utskottet för lärande beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
LVS/2015:9
§ 74
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. Informationen ska inte göras på individuell nivå utan
i form av mängdredovisning och utifrån en professionell bedömning av anmälningarna som lämnas in.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information och redovisning av inkomna
rapporter och utredningar gällande kränkande behandling för perioden 2015-06-02-08-03. Under denna period har det inkommit två utredningar och rapporter: en som
avser Ängås skola och en som avser Ellös skola.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående information till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
§ 75
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut i
anmälningsärende från Skolinspektionen och beslut från Skolverket.
1. Barn- och elevombudet/Skolinspektionens beslut av 2015-04-29 i ärende gällande
Skyldigheten att motverka kränkande behandling för elev vid Ängås skola. Dnr
LVS/2015:20.
Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i ärendet samt med beaktande
av att anmälaren inte inkommit med synpunkter på huvudmannens yttrande, finner
Barn- och elevombudet att det inte är visat att Orust kommun har brustit i sina
Skyldigheter enligt 6 kap 10 § Skollagen att anmäla, utreda och vidta skäliga åtgärder
vid uppgifter om kränkande behandling. Ärendet avslutas.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående information till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

