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KS/2014:1668

§ 18
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Henåns skola årskurs F-6 samt
särskolan
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från
verksamhetsbesöket vid Henåns skola årskurs F-6 och särskolan.
Samtliga intervjugrupper uttrycker att man upplever trygghet och trivsel med verksamheterna. Mycket arbete och fokus har lagts på att kvalitetssäkra verksamheterna,
bland annat i form av att uppdatera rutiner och planer. Några av de områden som
nämns där arbete behöver läggas fokus på är:
• Kuratorsorganisationen: den kuratorstjänst som finns, ska arbeta för hela Henåns
F-9 skola, särskolan samt Internationella gruppen. Uppdraget består av ett stort
område och är än mer komplext i och med att verksamheterna är lokaliserade i
både Henån, Myckleby och Ellös. Vid årsskiftet lämnade kurator in sin
uppsägning, vilket gör att tjänsten är vakant under vårterminen.
• Ljudnivån i matsalen upplevs mycket hög. Arbete pågår med att vidta åtgärder.
• Övergången från årskurs 6 till årskurs 7 upplevs inte fungera optimalt.
• Det framförs en tydlig och gemensam önskan om att arbete sker och en bra
planering görs för återflytten till skolans nya lokal. Delaktighet är viktigt.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2014:405

§ 19
Budgetuppföljning 2015
Vikarierande ekonom Christina Halling ger information om upprättad prognos om
ekonomiskt utfall avseende budget 2015, utifrån perioden januari-februari 2015.
Efter årets två första månader ser det ekonomiska läget för Förvaltningsområde
Lärande överlag stabilt ut, verksamheten visar på ett prognostiserat resultat med + 0
per februari månad. Viss oro finns för kostnadsnivån inom grundskolan samt för
enskild verksamhet och interkommunal ersättning.
Ett par av förskolorna slutade med ett överskott 2014. Kostnaderna förväntas bli
högre i år, bland annat på grund av att ordinarie personal kommer tillbaka från
sjukskrivning och ersätter outbildad visstidsanställd personal. De inköp som
planerades under 2014 flyttades fram och kommer att genomföras under 2015.
Kostnadsnivån är något för hög för vid en av grundskolorna men vid övriga skolor
med underskott 2014 har situationen förbättrats i år. Förändrad verksamhet inom
Internationella gruppen är svårbudgeterad.
Viss ökning förväntas av antalet elever inom grundsärskolan, men kostnaden bedöms
kunna hållas inom budgetramen.
Antalet barn inom enskild verksamhet har ökat under de två första månaderna 2015.
Posten interkommunal ersättning ligger högt i det prognostiserade resultatet, med
anledning av köp av två skolplatser som uppgår till en sammanlagd terminskostnad
av 350 tkr.
Det finns en osäkerhet kring köp av gymnasieplatser, endast en mindre del av
platserna hade fakturerats efter februari månads utgång. Personalförstärkning inom
SFI och språkintroduktion beräknas bli klar inför höstterminen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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KS/2014:336

§ 20
Årsberättelse och bokslut 2014 för Förvaltningsområde Lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och vikarierande ekonom Christina Halling
ger information om upprättad årsberättelse och bokslut för Förvaltningsområde
Lärande, kommenterar avvikelsen från tilldelad budgetram per verksamhet samt
redovisar ett urval av nyckeltal för år 2014.
Förvaltningsområde Lärande redovisar ett underskott med totalt - 1,2 miljoner
kronor, exklusive merkostnaderna för Henåns skola. Lärande övergripande visar ett
+ 0 resultat.
Under 2013 och 2014 har stora budgetanpassningar gjorts inom förvaltningsområdet.
Dessa har till stor del gett effekt 2014 och budgeten närmar sig balans. Vissa verksamheter, som gymnasieskolan och verksamheter inom grundskolan, har dock även
under 2014 haft svårigheter att hålla budget.
Förskolan + 1,2 miljoner kronor.
Överskottet beror bland annat på att verksamheten på obekväm arbetstid (nattis)
har blivit lägre än budgeterat, intäkterna i form av statsbidrag för nattis blev större
än förväntat, inköp inför nybyggnad har begränsats och lett till en lägre kostnadsnivå och en avdelning lades ner på halvårsbasis vilket gav lägre personalkostnader.
Grundskolan + 1,2 miljoner kronor.
I resultatet ingår ett överskott på de riktade medlen för Varekils moduler, av den
totala budgeten för modulerna på 3 mkr har endast 1 mkr använts. Differensen på
2 mkr beror dels på att etableringskostnaderna belastade 2013 och dels på att kostnaderna för avetablering uppstår 2015. Personalkostnaderna för grundskolan
överskred budgeten med 1,5 miljoner kronor: underskottet beror dels på att kostnaden för de varslade elevassistenterna överstiger budget samt att flera av skolorna
har haft övertalighet av lärare under våren. Skolorna har varit restriktiva med att
anställa timvikarier vid ordinarie personals frånvaro. Personalkostnaderna har även
hållits nere på grund av att nyanställningar av olika skäl skjutits upp och inte belastat
2014. Vid vissa enheter fick beslutet om prövning vad avser inköp, vakanstillsättning
och beordrad övertid stor effekt. Kostnaderna för Internationella gruppen är varierande och svår att prognostisera.
Skolskjuts - 0,6 miljoner kronor
Underskottet består av att kostnader för taxi och busskort överskrider budget.
Grundsärskola och gymnasiesärskola + 0 resultat
Kostnaderna för särskolan ökade under hösten, men på grund av ett lågt kostnadsläge under våren höll budgeten. Grundsärskolan visade vid årets slut på ett mindre
överskott och gymnasiesärskolan visade ett mindre underskott. Gymnasiesärskolan
är svår att prognostisera genom att den består av köp av platser i annan kommun.
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En enskild elev som flyttar in eller ut från kommunen alternativt läser ett extra år får
därmed stor effekt på ekonomin.
Enskild verksamhet och interkommunal ersättning - 1,1 miljoner kronor
Av underskottet avser cirka 700 tkr enskild verksamhet och 400 tkr interkommunal
ersättning. Antalet barn och elever inom enskild verksamhet var under året större än
budgeterat. Kostnaden för interkommunal ersättning är delvis svår att prognostisera.
Gymnasieskola och vuxenutbildning - 2 miljoner kronor
Underskottet beror framförallt på att kostnaden för köp av gymnasieplatser blev
större än budgeterat (- 2,4 miljoner kronor). Intäkterna för försäljning av utbildningsplatser blev lägre än förväntat. Verksamheten har varit restriktiv med att
anställa timvikarier vid ordinarie personals frånvaro.
Merkostnader för Henåns skola - 9,8 miljoner kronor
De merkostnader som belastat Förvaltningsområde Lärande utgörs av skolskjutskostnader för extrabussar, lokalhyror, extra personalkostnader med anledning av
samordningssvårigheter och övriga undervisningskostnader.
Investeringar
Under 2014 uppgick genomförda investeringar inom Lärande till 86,6 miljoner
kronor. Huvuddelen avser Ängås skolas till- och ombyggnad på 57,5 miljoner.
Åtgärder för Henåns skola uppgick till 11,7 miljoner, renoveringen av Varekils
skola uppgick till 14,2 miljoner och projekteringen av Bagarevägens nya förskola
uppgick till 1,1 miljoner kronor. I övrigt har mindre belopp använts för förskolornas utemiljö, datorer med tillbehör och säkerhetsåtgärder i slöjdsalar.
Några av händelserna under 2014 är:
• IT-mässan i Ängås
• Kvalitetsarbetet
• IKT-satsningen
• Unikum
• Matematiksatsningar
• Skolor under om- och tillbyggnation
• Oktoberdagarna inom V8, där Orust kommun i år var värdkommun
• Utökat programutbud vid gymnasieskolan
• Planering av verksamheten vid asylboendet
Utskottet för lärande beslutar
att godkänna årsberättelsen för Förvaltningsområde Lärande för år 2014.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KS/2011:1227
§ 21
Yttrande över Detaljplan för Härmanö 2:26 och del av 2:2
Utskottet för Samhällsutveckling har beslutat att översända detaljplan för Härmanö
2:26 och del av 2:2 för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 7 § (enkelt planförfarande).
Syftet med detaljplanen är att ändra bestämmelse för befintlig komplementbyggnad
till bostadsbyggnad i planområdets södra del. På fastigheten 2:26 i den nordöstra
delen av planområdet skapas byggrätt för en mindre komplementbyggnad samt även
byggrätt för befintlig sjöbod.
De förändringar som föreslås berör endast enskilda byggnader och bedöms inte
beröra Förvaltningsområde Lärandes verksamhet.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar
att, i sitt yttrande, inte ha några synpunkter på föreslagen förändring.
__________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger kompletterande information i ärendet.
Utskottet för lärande beslutar
att, i sitt yttrande, inte ha några synpunkter på föreslagen förändring gällande
detaljplan för Härmanö 2:26 och del av 2:2.
__________
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Exp:
Förvaltningsområde Samhällsutveckling
KS/2013:1881
§ 22
Yttrande över Detaljplan för del av Lavön 2:29, Tuvesvik
Utskottet för samhällsutveckling har beslutat att översända detaljplan för del av
Lavön 2:20, Tuvesvik, för samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 11 §.
Planförändringen syftar till att ge Orustbostäder möjlighet att uppföra tre flerbostadshus med sammanlagt 40 lägenheter i området strax söder om Tuvesviks
färjeläge.
Området tillhör Ellös F-6 och Henåns 7-9 skolor. Det är oklart i vilken omfattning
föreslagen byggnation kommer att locka barnfamiljer. En viss ökning av elevantalet
klarar idag både Ellös och Henåns skolor. Inom förskolan finns idag lediga platser i
ganska stor omfattning i Ellös.
Skollinjer finns redan idag från Tuvesvik. Möjligtvis kan busstorlek behöva ändras i
något fall om antalet barn ökar kraftigt.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar
att utskottet för lärande ser positivt på ökade möjligheter till boende inom föreslaget
område,
att föreslagen plan för bebyggelse ligger inom skolområden som bedöms kunna möta
ett ökat elevantal, och
att skollinjer redan finns inom föreslagna områden.
__________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger kompletterande information i ärendet.
Utskottet för lärande beslutar
att utskottet för lärande ser positivt på ökade möjligheter till boende inom föreslaget
område,
att föreslagen plan för bebyggelse ligger inom skolområden som bedöms kunna möta
ett ökat elevantal, och
att skollinjer redan finns inom föreslagna områden.
__________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2015:279
§ 23
Remissvar gällande Ansökan från Thoren Innovation School AB om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående
gymnasieskola i Uddevalla kommun, från och med läsåret 2016/2017
(Dnr 32-2015:830)
Thoren Innovation School AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande
för utökning av program vid befintlig fristående gymnasieskola i Uddevalla kommun
från och med läsåret 2016/2017. Idag finns 81 elever inom Teknik-, el-, och
energiprogrammen på skolan. Ansökan gäller Naturvetenskapsprogrammet med
inriktningarna naturvetenskap samt naturvetenskap och samhälle. Ansökan gäller
sammanlagt 78 platser vid fullt utbyggd verksamhet. Skolan som helhet har då 156
platser.
Orust kommun bedriver idag ingen egen gymnasieskola inom angivna program utan
kommunens elever bereds plats inom i första hand Uddevalla och Stenungsunds
gymnasieskolor.
Från och med höstterminen 2014 erbjuds ett fåtal program inom Orust kommun.
Kommunens intention med att erbjuda program på Orust är att vara ett komplement
för ett fåtal elever som önskar att läsa på hemorten. Kommunen ser därför att ett
utökat programutbud bland gymnasieskolor i Uddevalla framförallt ökar konkurrensen
mellan gymnasieskolor i Uddevalla.
Den sammanlagda volymen elever från Orust kommun är 150-160 elever per årskull.
Denna volym ser ut att bestå under överskådlig framtid.
Inom Orust kommun finns följande program läsåret 2015/2016:
• Hantverksprogrammet finsnickeri, riksrekryterande utbildning
• Vård- och omsorgsprogrammet
• Handel- och administrationsprogrammet
• Samhällsvetenskapligt program med beteendevetenskaplig inriktning
• Introduktionsprogram
Orust kommun har idag samverkansavtal med Uddevalla gymnasieskola.
Under de senaste åren har elevkullarnas storlek till gymnasieskolan minskat. För
Orust kommun är Uddevalla den största mottagaren av gymnasieelever. Om antalet
platser utökas kan det leda till kostnadsökningar och svårigheter att upprätthålla
kvalitet inom utbildningen. Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns
en efterfrågan på platser och därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta
program.
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Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att svara Skolinspektionen med Förvaltningsområdeschefens skrivelse daterad 201503-01, d.v.s att Skolinspektionen i sitt beslut bland annat bör tillse att det finns en
efterfrågan på platser och därmed rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta
program.
__________
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KS/2012:1843

§ 24
Avveckling av allergivadelningen i Varekil
Inom Orust kommun finns det återkommande enstaka elever med stora behov av
allergianpassade lokaler. Under våren 2012 planerades därför att inrätta moduler
vid Varekils skola med syfte att bereda plats för en elev med stora behov av
anpassningar.
Utskottet för lärande beslutade 2012-05-28 att lämna ärendet gällande förläggning av
den allergisanerade avdelningen i Varekil vidare till utskottet för samhällsutveckling
för verkställande inför terminsstart hösten 2012, och att det skulle vara klart senast
1 augusti 2012 samt att en allergisanerad avdelning, i den långsiktiga lösningen, skulle
ingå i ombyggnationen av Ängås skola.
När nu Ängås skola är under färdigställande kommer det från och med höstterminen
2015 att finnas lokaler som är byggda för att kunna bedriva allergianpassad skolverksamhet. Utifrån utskottets beslut 2012 föreslås därför nuvarande modul i Varekil
avvecklas och att framgent erbjuda elever som behöver extraordinära allergianpassningar skolgång vid Ängås skola.
Hyreskostnaden för nuvarande moduler uppgår till 160 000 kronor/år. Allergianpassningen av lokaler i Ängås skola ingår i projektering och beslutad investeringsram.
Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar
att i samband med vårterminens avslut 2015 avveckla allergimoduler vid Varekils
skola, och
att från och med höstterminen 2015 erbjuda elever med extraordinära behov av
allergianpassning skolgång vid Ängås skola.
__________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger kompletterande information om både
bakgrund och nuläge i ärendet.
Utskottet för lärande beslutar
att i samband med vårterminens avslut 2015 avveckla allergimoduler vid Varekils
skola, och
att från och med höstterminen 2015 erbjuda elever med extraordinära behov av
allergianpassning skolgång vid Ängås skola.
__________
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KS/2015:130

§ 25
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.
Varekils skola
Tidsplanen för inflyttning i skolans nya lokaler, är något försenad. Inflyttning
beräknas nu ske vid vårterminens slut.
Tvet
Ett möte har varit med den samhällsförening som är intresserad av att överta
fastigheten Tvets förskola/skola. Föreningen har funderingar kring hur renovering
kan genomföras och har också tittat på det förslag som upprättades av kommunen
för cirka fyra år sedan. En problematik som kvarstår är gymnastiksalen, som idag
nyttjas av både kommunal och fristående verksamhet samt föreningar. Ärendet kring
försäljning, hyra osv ska behandlas av utskottet för samhällsutveckling, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Orust Båtbyggarutbildning
Processen med köp av fastigheten pågår. Beslut ska tas i mars av kommunstyrelsen
av kommunfullmäktige i april.
Bagarevägens förskola
Bygglovet för modulerna har visat sig ha förfallit. Diskussioner pågår kring ansvar,
hantering och förnyelse av bygglov.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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KS/2012:266

§ 26
Matematiksatsning PISA 2015 - 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 tjänstemän
och representanter från politiken.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om upprättad handlingsplan med
aktiviteter för att de operativa mål som är satta, de verktyg som ska användas och
den uppföljning som ska göras. Handlingsplanen är förankrad och beslutad av
ledningsgruppen inom Förvaltningsområde Lärande och redovisar hur arbetet ska
genomföras.
Handlingsplanen är uppbyggd på ansvarsroll, aktivitet, frekvens, rapportering och
tidsangivelse. Områden som nämns i handlingsplanen är:
• Screening (samma analysmall för screening vid samtliga skolor)
• Höga förväntningar ska kommuniceras i hela verksamheten
• Skolorna ska kunna visa på välfungerande former för elevers delaktighet i
planering och utvärdering av undervisning i matematik
• Skolorna ska kunna visa på välfungerande former för samverkan och
kunskapsutbyte mellan lärare
• Uppmärksamma och stötta de högpresterande och särbegåvade eleverna
• Möta eleverna på alla nivåer med ett varierande arbetssätt
• De operativa målen måste implementeras på alla nivåer
• Öka kompetensen i matematik hos specialpedagoger och speciallärare
• Ge återkoppling av kunskapsresultat och utvecklingsområden till lägre åldrar
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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§ 27
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om:
1. Medel till utvecklingsprojekt
Henrik Lindh och Lars Jansson har gjort en kort film som presenterar
möjligheten för verksamheterna inom Lärande att söka medel ur budget för
särskilda projekt eller insatser. Filmen har publicerats på Unikum.
2. Rektor vid Ängås 7-9 skola
Nuvarande rektor vid Ängås 7-9 skola har aviserat att han kommer att avsluta sin
anställning. Nuvarande biträdande rektor går in som tf rektor under våren.
Tjänsten kommer att annonseras.
3. Barnomsorgssituationen
Den tillfälliga avdelningen som öppnats i Henån fylls successivt med platser för
barnomsorg. Några platser nyttjas även vid avdelningen vid Ellös förskola, som
varit stängd under en tid.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 28
Ordföranden informerar
Ordförande Kristina Svensson ger information om:
1. Föräldramöten
Diskussion förs kring möten med föräldrar i specifika frågor kontra generella
frågor. Det kan innebära en svår gränsdragning när det gäller frågor av
verksamhetsanknuten art. Vid möten med föräldrar, behöver det finnas en
tydlighet kring vad som ska diskuteras, förväntningar osv. Kanaler för föräldraforum finns och bör användas i första hand.
2. Verksamhetsråd
Diskussion förs kring information från ledning och politik till verksamhetsrådens
Representanter.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
LVS/2015:9
§ 29
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 2015-01-27-03-02. Under denna period har det inkommit tre utredningar och rapporter, varav två
avser Ängås skola och en rapport avser Henåns skola.
En översyn av både rutin och blankett pågår, eftersom det finns en otydlighet kring
de anmälningar som lämnas in.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16

2015-03-09

Exp:
Kommunstyrelsen

§ 30
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut i
anmälningsärenden från Förvaltningsrätten i Göteborg.
1. Förvaltningsrättens beslut av 2015-02-12 i ärende gällande Överklagande av beslut
om skolskjuts och yrkande om att Förvaltningsrätten ska hålla syn på platsen.
Dnr KS/2015:22.
Förvaltningsrätten noterar initialt att frågan om skolskjuts för berörd elev har
varit föremål för domstolsprövning tidigare. Prövningstillstånd har inte medgetts
i varken kammarrätten eller vid Högsta förvaltningsdomstolen. Det framkommer
inte att de allmänna förhållandena kring den aktuella platsen har ändrats sedan
den tidigare prövningen. Kommunen har gjort en individuell riskbedömning av
skolvägen och förhållandena utmed vägen är väl beskrivna i underlaget, både
genom kommunens utredning och den klagandes inlaga. Förvaltningsrätten avslår
yrkandet om syn på platsen, då det anses att sådant för närvarande är obehövligt.
2. Förvaltningsrättens beslut av 2015-02-12 i ärende gällande Överklagande av beslut
om skolskjuts och yrkande om att Förvaltningsrätten ska hålla syn på platsen.
Dnr KS/2015:23.
Förvaltningsrätten noterar initialt att frågan om skolskjuts för berörd elev har
varit föremål för domstolsprövning tidigare. Prövningstillstånd har inte medgetts
i varken kammarrätten eller vid Högsta förvaltningsdomstolen. Det framkommer
inte att de allmänna förhållandena kring den aktuella platsen har ändrats sedan
den tidigare prövningen. Kommunen har gjort en individuell riskbedömning av
skolvägen och förhållandena utmed vägen är väl beskrivna i underlaget, både
genom kommunens utredning och den klagandes inlaga. Förvaltningsrätten avslår
yrkandet om syn på platsen, då det anses att sådant för närvarande är obehövligt.
3. Förvaltningsrättens beslut av 2015-02-09 i ärende gällande Laglighetsprövning
enligt kommunallagen i ärende om skolskjuts. Dnr KS/2014:1884.
Förvaltningsrätten skriver av målet med anledning av att den klagande har
återkallat sitt överklagande.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

