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KS/2013:84
§ 52
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Orust Montessoriskola
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger
återkoppling från förmiddagens genomförda verksamhetsbesök vid Orust
Montessoriskola.
Orust Montessoriförskolas/skolas skolledning styr verksamheten på ett professionellt sätt. Man har en professionell attityd och är väl medveten om både styrkor och
svagheter med att bedriva en skola i dess storlek. Skolledningen har ett prestigelöst
förhållningssätt kring samverkan och dialog med både kommunala skolor och skolor
med Montessoripedagogik i grannkommunerna. Man framför önskemål om ökat
samarbete med kommunen utifrån bland annat ett kvalitets- och kompetensmässigt
perspektiv (skolhälsovården är ett sådant område)
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2013:159

§ 53
Budgetuppföljning 2013
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om upprättad prognos 2
och ekonomiskt utfall avseende budget 2013, utifrån januari-april 2013. Det totala
underskottet prognostiseras till -16,3 miljoner kronor, varav 12,4 miljoner avser merkostnaderna för Henåns skola (helårseffekt). Underskottet exklusive Henåns skola,
prognostiseras uppgå till 3,9 miljoner kronor. En beskrivning ges gällande viktiga
händelser, pågående och avslutande investeringar, utvecklingsfrågor, besparingsåtgärder och framtidstankar.
Prognosen för extrakostnaderna avseende Henåns skola beräknas på helårseffekt
eftersom besked inte finns när återinflyttning kan ske. En specificering av det
prognostiserade underskottet med 12,4 miljoner kronor och som beräknas hamna
under förvaltningsområde lärande består av hyreskostnader för Baggium och lätta
byggnader med 3,4 miljoner, etableringskostnader för lätta byggnader med 2 miljoner
samt extra personalkostnader med cirka 1 miljon kronor. Kostnaderna för avetablering för de lätta byggnaderna beräknas uppgå till 1 miljon kronor och belasta budget
år 2014.
Förskolan redovisar i stort sett ett prognostiserat underskott som är samma som tidigare: - 840 tkr, där kostnaderna består av kost och städ med 300 tkr samt 400 tkr för
avetablering av modul och högre elkostnader än beräknat.
Grundskolans underskott har ökat och uppgår till - 1.880 tkr. För grundskolans del
består kostnaderna mestadels av ökat behov och därmed ökad kostnad för modersmål, ett minskat bidrag för asylsökande barn beroende på att Migrationsverket radikalt har förkortat sin handläggning vilket gör att eleverna får snabbare tillhörighet i
kommunen och statsbidraget därmed sjunker, personalkostnader som låg högt vid
årets ingång samt kostnader för kost och städ.
Grundsärskolans besparingsåtgärder prognostiseras inte ge full effekt 2013. Gymnasiesärskolan beräknar hålla budgeten under förutsättning att det inte sker några inflyttningar under hösten.
Kostnaderna för skolskjuts beräknas uppgå till 560 tkr mer än beräknad budget.
Kostnaden för bidrag till enskild verksamhet ökar i och med att Stensbo Friskola
kommer att bedriva årskurs 6 (10 elever).
Inför 2013 var skillnaden mellan förvaltningsområdets verksamheters kostnader och
tilldelad budgetram cirka 15 miljoner kronor. Kommunstyrelsen besluta att tillskjuta
2.600 tkr för att fortsätta driva den öppna förskolan, barnomsorg på obekväma
arbetstider (Nattis) och möjligheten att få busskort vid val av annan skola. Ett intensivt arbete pågår med att åtgärda kvarvarande differens med 12,5 miljoner kronor och
enligt prognos per april bedöms att åtgärder kommer att verkställas motsvarande i
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stort sett hela beloppet på årsbasis. Däremot finns en eftersläpning som gör att kvarvarande kostnader från början av året kommer att belasta årets resultat med cirka
2 miljoner kronor. Utöver detta tillkommer 2 miljoner kronor avseende kostnadsökningar för skolskjuts, ersättning till fristående verksamheter och lokalkostnader
som inte fanns med i budget 2013.
Diskussion förs kring kommunens sjukstatistik; om det finns skillnader mellan
skolorna/förskolorna och skillnader mellan yrkesgrupper. Även skolresultat och
meritvärden diskuteras, vilka är mycket bra i Orust kommun jämfört med övriga
kommuner inom V8.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:559
§ 54
Lägerskola med Westkust för ungdomar årskurs 8 i kommunens grundskolor
samt eleverna i kommunens gymnasieskola
Förvaltningschefen vid barn- och utbildningsförvaltningen föreslog barn- och utbildningsnämnden i december 2004 att ställa in Westkustseglingarna för elever i årskurs 8
i grundskolan från och med läsåret 2005/2006, med anledning av rådande budgetläge
och kommunens strukturgrupps målsättningar om att reducera kostnaderna för den
kommunala verksamheten fram till år 2008. Barn- och utbildningsnämnden beslutade
2004-12-20, § 123, att upphäva eventuella tidigare fattade politiska beslut avseende
elevseglingar med segelfartyget Westkust för elever i år 8.
Diskussion fördes vid utskottet för lärandes sammanträde 2013-03-25 om att återuppta tidigare samarbete med Westkust gällande segling för ungdomar i kommunens
grundskolor, årskurs 8 samt eleverna i kommunens gymnasieskola. Förslaget grundar
sig på tanken om Orust som en ö-kommun och det båtbyggeri som kännetecknar
Orust kommun. Kostnaden skulle preliminärt uppgå till mellan 200-300 tkr, vilket
skulle kunna finansieras genom till exempel sponsring.
Utskottet för lärande beslutade 2013-03-25, § 37, att ge Förvaltningsområde Lärande
i uppdrag att arbeta fram ett förslag till beslut, för att därefter återuppta samarbetet
med Westkust med utgångspunkten om en politisk inriktning.
_________
Bakgrund
Orust kommun har tidigare år, 1987-2005, bekostat lägerskoleverksamhet på
skonaren Westkust för alla elever i år 8. Aktiviteten har inneburit fortsatt rekrytering
av ungdomar till föreningens verksamhet och 10-15 elever utbildades till seglingsinstruktörer varje år. Rekryteringen har på senare år avstannat och boende på Orust
är inte självklart medvetna om båtens existens. Kontakt och har tagits och möte har
genomförts mellan föreningen Förlig vind, som ansvarar för skeppet ”Westkust”
och politiker i Utskottet för lärande samt tjänsteman.
Samhällsnytta
Westkust är en träskuta som kräver engagerade och ideellt arbetande människor i
föreningen Förlig vind för att bevara och sköta båten. Skonaren är en av de största
s.k. fraktskutorna som finns kvar i brukbart skick och den har ett stort kulturvärde
inte bara för Orust utan också för Sverige.
Det är av stor vikt att kommunen kan erbjuda ungdomar ett brett utbud av aktiviteter för att så många som möjligt ska kunna engagera sig i utvecklande aktiviteter
och delta i föreningsliv. Ungdomar behöver tränas i praktisk demokrati, lära sig att
ingå i teamarbete, ta hänsyn till sin omgivning och ta ansvar. Detta samt möjligheter
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att träna sig i ledarskap och att var instruktör samt få kunskap om säkerhetsfrågor är
givetvis positivt för den personliga utvecklingen.
Att alla elever i en årskurs får möjlighet att prova på arbetsuppgifterna på Westkust
innebär att kunskap om Westkust och föreningsverksamheten sprids och visar på
alternativa fritidsaktiviteter. Det syftar också till att väcka ungdomars intresse för
kultur och tradition kring hav, båtbyggeri och sjöfart.
För båtbyggarprogrammet på gymnasieskolan kan samarbete med föreningen också
innebära möjlighet till praktiskt arbete med renovering/lagning av träbåten på land
och ute på havet, förutom seglingsverksamheten.
Förslag
Förvaltningsområde Lärande föreslår att åter anordna lägerskola för år 8 samt eleverna i kommunens gymnasieskola under höstterminen. Varje klass deltar enligt förslaget 2,5 dagar i verksamheten och personal på båten ansvarar för utbildning i
navigation, seglingsmanövrar, livräddning, man över bord, brandbekämpning samt
HLR med hjärtstartare. Westkust bemannas av kapten, styrman, maskinist och fem
instruktörer. 2-4 personal från skolan och eller föräldrar bör följa med utöver besättning. Skolans personal planerar utbildningsmoment ute på havet och/eller vid
landstigningar. Mat planeras och arrangeras av skolan.
Kostnaden 400 kr per dag och deltagare är självkostnadspris. Bidrag, sponsorsmedel
och sökta EU-medel måste bekosta verksamheten då utrymmet inte finns i skolornas
budget. Om verksamheten ska starta under 2013 måste finansieringen lösas. För
2014 och framåt finns goda möjligheter att söka EU-medel för merparten av kostnaderna.
Erbjudandet innebär också möjligheter att förlägga kompetensutvecklingsdagar
och/eller teambildningstillfällen för personal, utskott och nämnder enligt samma
modell som lägerskolorna.
_________
Utskottet för lärande beslutade 2013-04-29 att föreslå Kommunstyrelsen besluta att
lägerskola på Westkust, för år 8 i kommunens skolor samt eleverna i kommunens
gymnasieskola, ska genomföras årligen med start höstterminen 2013 samt att finansiering av nämnda lägerskoleverksamhet finansieras av medel utanför den ekonomiska ramen för Förvaltningsområde Lärande.
_________
Utskottet för lärandes förslag till beslut har återremitterats. Vid ordförandeberedningen inför Kommunstyrelsens sammanträde i maj månad, framkom önskemålet
om att utskottet för lärande behandlar ärendet på nytt för ett tydligare förslag till
beslut där finansieringen framgår.
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Diskussion förs bland annat kring specificering av satsningar, tilldelning av budgetmedel utanför ram kontra inom totalram och möjligheten till sponsring av verksamheten.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att årligen genomföra lägerskola på
Westkust, för år 8 i kommunens skolor samt eleverna i kommunens gymnasieskola,
under förutsättning att finansiering sker utanför budgetram 2013,
att Kommunstyrelsen tillskjuter 250 tkr ur Kommunstyrelsens ram till förfogande för
2013, samt
att Kommunstyrelsen i budgetarbetet inför budget 2014 tar ställning till ett ramtillskott på 250 tkr till Förvaltningsområde Lärande för att långsiktigt garantera ett
genomförande av lägerskolor.
_________
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KS/2012:535

§ 55
Remissvar - Motion om att upprätta en plan för att bekämpa barnfattigdomen
Anders Fröjdö, Socialdemokraterna föreslog i motion mars 2012 Kommunfullmäktige att uppdra till Kommunstyrelsen att kartlägga barnfattigdomen samt att
utarbeta ett handlingsprogram med konkreta åtgärder för att bekämpa den. Kommunstyrelsen beslutade lämna motionen till utskottet för omsorg för yttrande. Verksamheten för omsorg har i skrivelse 3 maj 2012 yttrat sig över motionen.
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-13, § 173, att föreslå Kommunfullmäktige besluta att med anledning av att frågan hör hemma dels mer på det generella välfärdsplanet och som bör hanteras på regeringsnivå dels också på en övergripande kommunal nivå, uppdra åt kommunstyrelsen att begära in yttranden från kommunens
övriga verksamhetsområden, att uppdra åt kommunstyrelsen, utifrån inkomna
remissvar, fortsätta arbetet med att upprätta en övergripande plan för att bekämpa
barnfattigdomen inom Orust kommun samt att enligt verksamhetens skrivelse 201205-03, utifrån verksamheten för omsorgs nivå, anse motionen vara besvarad.
Kommunstyrelseförvaltningen har skickat i remiss 2012-09-11 begärt in yttrande
över plan för bekämpande av barnfattigdom till verksamhetsutskotten.
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att arbete pågår med att
upprätta skrivelse samt underlag till beslut.
Utskottet för lärande beslutar
att ärendet återupptas vid utskottet för lärandes sammanträde i juni månad.
_________
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KS/2011:2015

§ 56
Bagarevägens förskola - provisoriska lokaler och nybyggnation
Från och med hösten 2011 har uppdaterad information getts om lokalsituationen vid
Bagarevägens förskolas behov av både provisoriska- samt nya lokaler.
Ärendet startades i och med påtalandet av ”dålig” lukt, vilket har lett till att bland
annat följande upptäcktes: mögeltillväxt på golvmazoniten, att syllen behöver bytas
ut och att taket återigen har läckage. I samband med detta vidtogs en mängd åtgärder,
bland annat: dokumentation av både barns och personals uppkomna symptom, kontakt togs med verksamheten för samhällsutveckling, provtagningar genomfördes,
föräldrar informerades samt att en av avdelningarna flyttade in i Öppnas förskolans
lokaler. Utskottet för lärande beslutade 2011-12-19, § 106, att föreslå kommunstyrelsen att skyndsamt ge utskottet för samhällsutveckling i uppdrag att ta fram förutsättningar för renovering/ombyggnad av större format gällande Bagarevägens förskola i
Henån.
Under våren 2012 gavs bland annat information om
• provsvaren gällande de luft- och materialprov som tagits på förskolan
• enkätundersökningen av hälsan hos både personal och barn
• kartläggningen av barnens hälsa
• inkommen rapport från VBK Konsulterande ingenjörer AB gällande åtgärdsförslag (inklusive kostnadsberäkning) för renovering av Bagarevägens förskolas
lokaler
• det kortsiktiga behovet av att utrymma ytterligare en avdelning vid Bagarevägens
förskola
• inkommen rapport utifrån gällande genomförd hälsoundersökning av barnen.
som utfördes av Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum (VMC)
• resultatet om den, på uppdrag av politiken 2012-05-09, utsända enkäten till
föräldrarna med barn på Bagarevägens förskola, vilken avsåg att undersöka
föräldrars möjlighet att köra sina barn till förskoleverksamhet på annan ort
under den tid byggprocessen beräknas pågå
• förskolechefernas arbete under senvåren/sommaren gällande tidsschemaplanering m m utifrån bland annat personalbemanning, barngrupper osv
• kostnaden för moduler: moduler för 2 avdelningar skulle, enligt uppgift, kosta
32.000 kronor per månad
• Miljö- och byggnadsnämndens föreläggande gällande förskoleverksamheten på
Bagarevägens förskola och uppdraget till verksamheten för lärande att inkomma
med en handlings-/åtgärdsplan inklusive tidsplan, som redovisar planerade åtgärder och att inkomma med besiktningsprotokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen samt verksamhetens upprättade svar fackliga representanters
inlämnade anmälan om föreläggande eller förbud enligt 6 kap 6a § AML
(Arbetsmiljölagen)
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• Bagarevägens tillfälliga lokallösningar till dess de lätta byggnaderna är på plats:
två avdelningar nyttjar kommunhusets sammanträdesrum 7, en avdelning nyttjar rehab-lokalen på Strandvägen, den avdelning som utrymdes till Öppna
förskolans lokaler är kvar där och en avdelning är kvar i den modul som redan
tidigare funnits vid förskolan
• arbetet under sommaren 2012 med bland annat upphandling av en kortsiktig
lösning under tiden för nybyggnation samt bygglovsansökan (Expandia vann
upphandlingen och inflyttning i de tillfälliga lokalerna/lätta byggnaderna beräknas ske i början av oktober månad 2012)
Information har delgetts om de indikationer som givits från politiken att renovering
inte är det som kommer att förordas som alternativ 1, utan istället en nybyggnation
av förskolan med antingen eventuell annan placering eller på befintlig plats. Både
lärande och samhällsutveckling har arbetat med att lämna förslag till placering inom
nuvarande fastställd detaljplan, vilket skulle innebära att detaljplanen inte behöver
ändras och på så sätt minska både handläggningstid och tid för byggnation.
Bagarevägens förskola är idag placerad på en tomtyta om cirka 5.800 kvm samt en
byggnad om 5 avdelningar (därav en resursavdelning) samt kök/personalutrymme
om totalt cirka 1.000 kvm. Nya förskolan bör ha samma omfattning som nuvarande.
Utskottet för samhällsutveckling bör hantera ärendet skyndsamt.
Utskottet för lärande beslutade 2012-04-23, § 63, att föreslå Kommunstyrelsen besluta att ge verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att arbeta fram ett komplett förslag till nybyggnation och lämplig placering avseende Bagarevägens förskola
med hänsyn till bland annat trafikmiljö, att upprätta en kostnadsberäkning för en
nybyggnation samt tidsplan för färdigställandet och att ärendet skulle hanteras
skyndsamt.
Lokalsituationen vid Bagarevägens förskola behandlades som ett extra ärende vid
Kommunstyrelsens sammanträde den 2012-06-13. Kommunstyrelsen beslutade att
till Miljö- och byggnadsnämnden inlämna en handlingsplan som alternativ till stängning av lokalerna vid Bagarevägens förskola samt att uppdra till förvaltningen att
genomföra metoden inläggning av så kallat övertryck i lokalerna på förskolebyggnaden, som en temporär lösning tills ny förskola är färdigställd.
Skolchef Helena H.Kronberg upprättade inför utskottet för lärandes sammanträde i
augusti en konsekvensanalys daterad 2012-07-19 med förslag om beslut att utreda
möjligheterna att bygga en ny förskola på antingen nuvarande tomt i centrala Henån
eller på annan plats (exempelvis i Dalbyområdet), vilken beslutades behandlas vid ett
senare sammanträde under hösten 2012.
_________
Hyresavtalet gällande de lätta byggnaderna är skrivet för 18 månader, den tid det
skulle kunna tagit att bygga ny förskola på till exempel befintlig.
Kerstin Gadde (s) informerade om att ett förslag/skiss finns för både en ny förskola,
utbyggnad av äldreomsorgens lokaler samt Stiftelsen Orustbostäders önskemål om
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mark för möjlighet till fler lägenhetsbostäder. Information gavs också om det tillfälliga bygglovet gällande lätta byggnaderna inte kan flyttas över till en permanent
byggnad, vilket gör att en ny bygglovansökan måste göras oavsett kommande
placering.
_________
Förskolans personal arbetar utifrån hur man skulle vilja att den nya förskolan ska
vara ur ett pedagogiskt tänk – förslag till placering av den nya förskolan ingår inte i
uppdraget utan är ett politiskt beslut.
Kerstin Gadde (s) har informerat om det arbete med bland annat detaljplan, placering och bygglov som pågått och att utskottet för samhällsutveckling 2012-10-09,
§ 147, beslutade att föreslå Kommunstyrelsen förorda att Kommunfullmäktige besluta att lämna positivt planbesked enligt plan- och bygglagen 5 kap 2 § för att i
detaljplan pröva förutsättningarna för skola (förskola), vård och bostäder inom
fastigheten Henån 1:273 samt del av fastigheterna 1:275 och 1:306, samt att detaljplanen avses kunna antas av kommunfullmäktige under tredje kvartalet 2013.
En geoteknisk utredning genomfördes 2012-02-28 och resultatet visar att området
är möjligt att bebygga. Utredningen rekommenderar grundläggning genom pålning.
Den fuktproblematik som Bagarevägens förskola drabbades av under hösten 2011
visade sig kräva så omfattande renovering att förskolan kommer att rivas. Utskottet
för samhällsutveckling beslutade 2012-04-25 § 57 att ge verksamheten för samhällsutveckling i uppdrag att skyndsamt projektera för en ny förskola samt att ta fram
lämplig plats för en sådan.
För att möjliggöra uppförandet av en ny förskola på samma plats som den befintliga
förskolan krävdes en ny detaljplan över området. I den nya detaljplanen föreslås att
det obebyggda området öster om förskolan ingår i syfte att skapa en planberedskap
för kommunal service och omsorg, till exempel en utbyggnad av Kaprifolgårdens
äldreboende, samt tillskapa byggrätt för bostäder. Arbetet bör samordnas med planarbetet för Montessoriskolan för att skapa en god helhet. Syftet med detaljplanen
är att möjliggöra uppförandet av en ny förskola inom fastigheten Henån 1:273. Syftet
är även att i detaljplan skapa byggrätter för utbyggnad av omsorg och bostäder inom
fastigheterna Henån 1:275 och del av Henån 1:306.
_________
Förskolechef Anita Torstensson-Dahlberg ger information om arbetet som pågår
bland personalen inför byggnationen av Bagarevägens nya förskola. Fokus har varit
utifrån hur man ska arbeta för att få den bästa förskolan i landet.
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Förslaget som håller på att tas fram är utifrån en helhetsidé för att säkerställa
kvalitén, man önskar därför få ”en flexibel, modern, hållbar förskola med barns och
pedagogers glädje och lärande i centrum – en förskola som främjar samarbete och
goda möten”.
I sitt arbete har personalen gjort en omvärldsanalys genom bland annat studiebesök,
Internet, personliga kontakter och analyser utifrån våra styrdokument. Man har även
studerat litteratur om aktuell forskning, haft arbetsgrupper som pratat om arbetslag,
barngrupper, lokalernas utformning och utemiljö m m. Det är viktigt att ta tillvara
personalens kompetens och erfarenhet, dels för att öka delaktigheten och dels för att
förskolan ska bli ”vår förskola” genom att gemensamt processa funktionsbeskrivningen.
Funktionsbeskrivningen är framarbetad utifrån personalens omvärldsanalys, kompetens och erfarenhet och bygger på barnsyn, kunskapssyn, förhållningssätt, hur man
kan skapa pedagogiska och utmanande miljöer där barnen kan mötas, leka, skapa och
lära samt var och hur man vill att personalen ska mötas.
Bagarevägens förskola består idag av 5 avdelningar med totalt 90 platser, en dygnetrunt-öppen avdelning, en resursavdelning och 19,0 pedagoger. En framtida förskola
skulle kunna bestå av 3 storavdelningar med 90-108 platser där varje avdelning delar
upp sig i grupper med både yngre och äldre barn, en dygnet-runt-öppen avdelning,
en resursavdelning och skulle behöva bestå av 19,0-22,0 pedagoger. Fördelarna med
en sådan framtida förskola är möjligheten till större flexibilitet, samordningsvinster,
bra möjligheter till lärande i större arbetslag och möjlighet att anpassa lokaler och
pedagogiskt arbete efter barnens behov, ålder och intresse. Nackdelen är osäkerhet i
personalbemanning.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2013:169
§ 57
Information om Optiplan
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav 2013-03-04 information om Optiplan
och eventuell översyn av skolskjuts.
Företaget Optiplan AB blev inbjudna av Orust kommun för en diskussion om översyn av kostnaderna för bland annat skolskjuts. Enligt företaget går det generellt att
göra besparingar gällande kostnaden för skolskjuts samt utveckla skolskjutsorganisationen och stärka kommunens beställarroll via dialog med entreprenör för linjetrafik.
Uppdraget till Optiplan AB föreslogs bli att göra en förstudie där kommunens nuvarande skolskjuts kartläggs, analyseras och utreds. Kostnaden för en sådan förstudie
uppgår till cirka 100.000 kronor och beräknas kunna tas ur tilldelad budgetram.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information och sammanfattande redovisning från Optiplan AB:s genomförda besök. Optiplan AB arbetar i normalfallet
ibland annat kommuner inför ny avtalsperiod, Orust kommun befinner sig i ett annat
läge i och med att avtal redan tecknats.
Optiplan AB har arbetat utifrån tre huvudsakliga uppdragsområden i Orust kommun.
Företaget har bland annat kommit fram till att kommunen saknar en helhetsbild över
skolskjutsverksamheten gällande upphandling, avtal, planering, utförande, kontroll av
fakturor och totala kostnader. Optiplan AB anser att kommunen bör definiera sin
ambition för skolskjutsorganisationen. De rekommenderar att kommunen bland
annat kvalitetssäkrar roller och ansvar, tilldelar uppsamlingsplatser, kvalitetssäkrar
och godkänner planering, utför fakturagranskning, dokumenterar planeringsprocessen och trafiksäkrar hållplatser. I uppdraget har även ingått en översyn av
kostnadsnivån.
Optiplan AB:s uppdrag är, i och med rapporten, avklarat. Samtalsdialog pågår fortsättningsvis. Kommunens upphandlare och kommunjurist har en bra kommunikation med entreprenören Västtrafik.
Utskottet för lärande beslutar
att Förvaltningsområde Lärande ger kontinuerlig information om skolskjutsverksamheten, samt
att förvaltningsområdeschef för lärande redogör ärendet för Kommunstyrelsen.
_________
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§ 58
Information: Ranking utförd av Dagens Samhälle
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om en artikel i tidningen
Dagens Samhälle där man rankar landets skolkommuner utifrån satsade resurser och
genererade resultat. Siffran för satsade resurser består bland annat följande variabler:
total kostnad per elev, andel undervisning per elev, andel lärare i pedagogiska ämnen
och lärartäthet. Det genererade resultatet består bland annat av variabler som nationella prov i år 3 och år 6, andel elever i år 9 som uppnått målen i alla ämnen, genomsnittligt meritvärde samt andel elever i grundskolan som uppnått målen (enligt
SALSA).
Orust kommun kom på plats 40 av 290. Vid en jämförelse med några av landets
övriga kommuner kom Lysekil på plats 109, Munkedal på plats 137, Sotenäs på
plats 120 och Tjörns kommun på plats 63.
Diskussion och jämförelse görs även med elevernas resultatnivå utifrån föräldrars
utbildningsnivå, vilket ger en tydlig spegling av att dessa parametrar är beroende av
varandra.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 59
Lokalförsörjningsplan
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om diskussionen med presidiet
för utskottet för lärande angående lokaler och framtida lokalförsörjningsplan:
• Ängås skola, Svanesund (fortlöper enligt plan)
• Bagarevägens förskola (fortlöper, funktionsbeskrivning snart klar)
• Varekils förskola och skola (uppdrag har getts att göra en översyn av lokalbehovet och funktionsbeskriva vad för lokaler verksamheten behöver)
• Ellös skola (politiskt beslut är fattat om att Ellös skola år F-6 ska flytta in i Ellös
f.d 7-9 skolas lokaler, efter en mindre renovering och anpassning av utemiljön.
Detta kan dock först påbörjas när Henån år 7-9 återgår till den nya skolan i
Henån)
• Ellös förskola (inget politiskt beslut fattat, men nyttjar idag lokaler i behov av åtgärder)
• Tvets förskola (behov finns av tre avdelningar. En översyn behöver göras av vilka
lokaler man ska bedriva verksamhet i, på ett ekonomiskt och bra sätt)
• Svanesund? (modulerna vid Sesterviksvägens förskola är mycket kostsamma. En
helhetslösning är nödvändig.
Ett möte kommer att hållas där berörda förvaltningsområdeschefer och kommunchef deltar för att få ett helhetsperspektiv på lokalbehovet och gemensamt arbeta
fram en plan för tillfredsställande lokaler och få ner lokalkostnaderna.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 60
Henåns skola
Utskottet för lärande har kontinuerligt fått information om Henåns skolas lokalsituation. Vid utskottet för lärandes sammanträde den 23 april 2012 (§ 67) gavs information om den anmälan enligt arbetsmiljölagen enligt 6 kap 6a §, som inkom till
kommunen undertecknad av de fackliga förbunden Lärarförbundet och Kommunal
(AML 6.6.a). Anmälan avsåg avsaknad av tydlig ansvarsfördelning gällande byggnationen, att åtgärdsplan inklusive tidsplan behövde upprättas, att nya mätningar
gällande bland annat fukt behövde göras samt behov av tillsättandet av en oberoende
skadeutredare. Arbetsgivaren var överens med de fackliga förbunden om att åtgärderna som vidtagits inte gett full effekt och att problemen kvarstått men nu är lösta.
Information gavs också om att åtgärder har vidtagits, att en handlingsplan har upprättats i samarbete med skyddsombud, rehabiliteringsansvarig, berörda chefer, medarbetare och företagshälsovården samt att det finns en styrgrupp för byggprocessen
för att kunna få en lösning på de problem som orsakat att den inre arbetsmiljön inte
är tillfredsställande samt att beslut om eventuella åtgärder i större grad samt planering
för alternativa lokallösningar behöver tas.
Vid utskottets sammanträde den 28 maj 2012 (§ 69) redogjorde de två närvarande
fackliga representanterna för den oro som finns hos de fackliga förbunden och
Henåns skolas personal gällande arbetsmiljön ibland annat skolans bibliotek, samt
framförde bristen att numera inte få delta vid utskottens möten, som de fick vid f.d
barn- och utbildningsnämnden: man upplever att organisationen har blivit mer
stuprörsmodell/stängd än tidigare.
Skolchef Helena H.Kronberg gav förtydligande information om att problematiken
vid Henåns skola startade i september/oktober 2011 i och med bullernivån, därefter
tillkom det bland annat läckage och uppkomsten av symptom liknande mögelallergi
hos personalen. Kontroller, mätningar, undersökningar och åtgärder har genomförts
successivt. Grunden till skolans problematik var vid maj månads sammanträde fortfarande inte känd och klarlagd. Ett oberoende företag genomförde under 25-27 maj
undersökningar av skolan. En arbetsgrupp bestående av bland annat kommunens
säkerhetskoordinator och rehabansvarige arbetar kontinuerligt med frågan. En kanal
för frågeställningar har inrättats på kommunens webbplats.
__________
Helena H.Kronberg, skolchef för grundskola/tf verksamhetschef informerade vid
utskottet för lärandes sammanträde 2012-08-27, § 105, om att:
• Ventilationen fungerar bättre idag, dock inte fullt ut. Problem har funnits och
kvarstår delvis fortfarande bland annat på grund av hinder i kommunens
brandvägg samt förståelse för problematiken hos leverantör.
• Ett fåtal elever hålls hemma.
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• Arbetet med bullerproblemen pågår, bland annat ska det sättas upp textilier och
annat bullerdämpande material.
• Utomhusljudet når inomhusmiljön och upplevs störande (en nybyggnation av en
förskola placerad bakom skolan upplevs öka denna bullerproblematik).
• Fler ur personalen har börjat visa symptom.
• Anticimex kommer att utföra tester i skolan för att undersöka om det eventuellt
uppkommit emulsioner.
Information gavs också om att både föräldrar och personal upplever stor oro. Ett
enormt arbete gällande arbetsmiljön pågår av både kommunens personal samt
entreprenörer. Samordning sker i så stor utsträckning som möjligt och arbete pågår
med att upprätta en ”plan B”, för att vara förberedd om det visar sig att skolans
lokaler inte kan nyttjas.
_________
Skolchef/tf verksamhetschef Helena H.Kronberg gav 2012-09-24 uppdaterad
information i ärendet.
Verksamheten för år 4-6: Den 12 september flyttade eleverna i år 4-6 till Myckleby
skola. Skolskjutsar till Myckleby skola utgår från Henåns skola och kommer att köras
till och från skolan utan stopp på vägen.
Verksamheten för år 7-9: Den 24 september började verksamheten för eleverna i år
7-9 i Ellös skolas högstadieskolas lokaler, samt i skollokalerna vid Folkets park
(tidigare Baggiums lokaler).
Verksamheten för år F-3 samt särskola: När det gäller verksamheten för eleverna i
år F-3 samt särskolan planeras lätta byggnader, vilka tidigast kan vara på plats i mitten
av oktober. Fram till dess bedrivs verksamheten i Henåns skolas lokaler, matsalen
och vuxenutbildningens personalrum samt ett klassrum.
En stor eloge gavs bland annat till personalen inom IT och lokalvård som arbetat
hårt med utflyttningen av verksamheten till andra lokaler.
En ny rapport från AK Konsult (inklusive provsvar från Anticimex) beräknas inkomma till kommunen inom kort. Mycket arbete kvarstår, bland annat gällande
akustiken. Man är överens om att det är viktigt att all problematik är löst innan
inflyttning tillbaka till skolans lokaler sker. Den gjorda utflyttningen av verksamheten
till andra lokaler är en tillfällig lösning samt att information fortsätter ges löpande om
pågående arbete med åtgärder, vilket är viktigt att poängtera.
_________
Skolchef för grundskola gav vid utskottet för lärandes möte den 2012-10-15 uppdaterad information i ärendet: det har förekommit en viss mån av ventilationsproblem i Baggiums f.d lokaler och att det kvarstår problem för år F-3 i och med
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att mögel har påträffats i Scoutstugan, att det även finns andra praktiska bekymmer
som till exempel mattransporter, behovet av att iordningsställa möbler osv både
morgon och eftermiddag.
Hälften av verksamheten för år F-3 utlokaliserades till Hällevi-området och Scoutstugan i Henån och den andra hälften av år F-3 flyttade in i undervisningslokaler vid
gymnasiekolans/vuxenutbildningens verksamhetslokaler samt i matsalen. En översyn har gjorts gällande andra tillfälliga lokaler och inom kort kommer eleverna i år
F-3 istället att ha sin undervisning i de lokaler som Bagarevägens förskola hittills
nyttjat, det vill säga sammanträdesrum 7, Strandvägen och den modul som förskolan
haft tillgång till men lämnar denna veckan då de flyttar in i de lätta byggnaderna.
Även denna lösning är en tillfällig lösning i väntan på de lätta byggnaderna som
beräknas levereras den 15 november och fram tills Henåns nya skola åter kan tas i
bruk.
Skolverksamheten som flyttat till Myckleby och Ellös skolor fungerar bra, men även
detta är en tillfällig lösning tills Henåns nya skola åter kan tas i bruk.
Vid samverkansmötet den 11 oktober informerade en av de fackliga representanterna om den information som en entreprenör lämnat gällande skolans ventilationssystem. Entreprenören är av uppfattningen att det är fullt möjligt att byta Henåns
skolas nuvarande ventilation till ett konventionellt ventilationssystem, om detta skulle
visa sig vara nödvändigt. Henåns skola är byggd med högt till tak, vilket gör att det
mycket lätt antingen kan installeras ett annat ventilationssystem och bygga in detta
under nytt innetak eller installeras ventilationstrummor som därefter till exempel kan
målas i färgglada färger – det senare alternativet skulle reducera kostnaden något.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet.
Modulerna är på plats och arbete pågår för fullt med iordningställande av dem. Man
beräknar kunna genomföra en successiv inflyttning allteftersom de blir klara:
6 februari beräknar man kunna flytta in verksamheten som idag har sin undervisning i Strandkanten, avdelningen Frallan, matsalen, skyttesalen samt att
administrationen och elevhälsans personal får tillgång till de lätta byggnaderna.
11 februari beräknar man kunna flytta in verksamheten som idag har sin undervisning i Centrumhuset och Vuxenhetens lokaler.
Före sportlovet (vecka 8) beräknas all inflyttning vara klar.
När det gäller åtgärderna för att iordningställa Henåns nya skola pågår dialog med
berörda, överenskommelser träffas inom kort angående vilka åtgärder som ska vidtas
och start av dessa. Enligt en tidsplan som presenterats beräknas åtgärderna starta
mars månad och vara klara under juni/juli, vilket gör att skolan kan tas i bruk från
och med höstterminens start.
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Det är oerhört viktigt att samtliga, såväl tjänstemän, personal och politiker, ger en
positiv bild och känsla gällande verksamhetens återgång till Henåns skola. Det är
också av stor vikt att den föreslagna oberoende
utredningen genomförs.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh gav vid utskottet för lärandes sammanträde
2013-03-04 information i ärendet. Eleverna i år F-3 samt särskolan är idag samlade i
lätta byggnader, vilket ger stora vinster i till exempel samordning av verksamheten.
Verkställighet av att få Henåns skola i bruk till höstterminen 2013, kräver att arbetet
med renovering startar under de två första veckorna i mars månad. Verksamheten
har förhoppningar men arbetar parallellt med att hitta andra lösningar och lokaler om
skolan inte hinner bli klar i tid och kan tas i bruk till hösten. För att säkra andra
lokaler, krävs att verksamheten snarast möjligt får information gällande processen
kring renoveringens start och utgång.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh informerar om att förvaltningsområdena
Lärande och Samhällsutveckling tillsammans, sedan årsskiftet, genomfört samverkansmöten kring Henåns skolas aktuella status, pågående arbeten och provtagningar, resultat och rapporter m m. Vid dessa samverkansmöten har bland andra tf
kommunchef, förvaltningsområdescheferna för lärande och samhällsutveckling,
kommunens fastighetsingenjör, Henåns skolas ledning samt fackliga representanter
deltagit. Syftet har varit att skapa en bra samtalsdialog och ge kontinuerlig information för att förebygga att eventuella spekulationer uppstår.
Henrik Lindh ger även information om ett möte som genomförts med berörda
förvaltningsområdeschefer, tf kommunchef, kommunens kommunalråd m fl. Syftet
med mötet var att komma fram till en samsyn och ett gemensamt ställningstagande
gällande informationen som delges, förhållningssätt och tidsplan. Resultatet av
diskussionen är förankrad vidare till övriga politiker.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 61
Återrapport från Sveriges Skolriksdag 2013
Ordförande Kristina Svensson skulle ge återrapport från deltagandet vid Sveriges
Skolriksdag 6-7 maj 2013, men ber om att få återkomma med sådan vid utskottet
för lärandes sammanträde i juni månad.
Utskottet för lärande beslutar
att återuppta ärendet vid utskottet för lärandes sammanträde i juni månad.
_________
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§ 62
Statistik: Förskolans 15-timmars barnomsorgsplatser
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om kommunens 15-timmars
barnomsorg, utifrån det beslut som utskottet för lärande fattade 2012-06-25, § 99,
”att kontinuerlig rapportering lämnas till utskottet för lärande under hösten 2012”.
Två 15-timmars barnomsorgsplatser motsvarar en heltidsplats inom barnomsorgen.
15 barn genererar därmed 7-8 heltidsplatser. Behovet av barn-omsorgsplats förändras
ständigt bland annat på grund av att föräldrar får arbete med kort varsel, att vikariat
förlängs eller i samband med att föräldrar erbjuds utbildningsplats.
Rapportering av antal barn under 3 år, som är födda år 2010 och 2011 utifrån
respektive förskola ser ut enligt följande:
Förskola

Födda -10 Födda -10
Födda -11
Födda -11
F-lediga
Arb-sökande F-lediga
Arb-sökande
Bagarevägen
1
1
3
0
Ängsberget
1
0
2
1
Ellös
2
1
0
0
Tvet
1
2
0
2
Varekil
4
0
1
0
Ängås
2
0
2
0
Sesterviksvägen 2
0
1
1
Totalt
13
4
9
4
2013-04-30 = 31 barn (inklusive 1 barn född 2012 med arbetssökande förälder)
Aktuell barnomsorgskö, 2013-03-31:
Henån
18
Svanesund
28
Varekil
4
Ellös
4
Tvet
4
Totalt
58
Inga barn har, per den 2013-04-30, stått i kö i mer än 4 månader och ej erbjudits
plats.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 63
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut och
anmälningar från bland annat Skolinspektionen.
1. Skolinspektionens beslut i ärende gällande Ansökan om godkännande av Stensbo
Skola Ideell Förening som huvudman för grundskola årskurs 6 i Orust kommun.
Dnr KS/2012:391-611.
Förvaltningsrätten beslutade i dom den 15 april att upphäva det överklagade beslutet och återremittera målet till Skolinspektionen för ny prövning. Med ändring
av beslut den 28 september 2012 godkänner Skolinspektionen Stensbo Skola
Ideell Förening som huvudman för grundskola årskurs 6 vid Stensbo Skola i
Orust kommun. Utbildningen får starta efter den 30 juni 2013 och senast vid
början av läsåret 2013/2014.
2. Skolinspektionens begäran om yttrande i ärende gällande Anmälan angående
skyldigheten att motverka kränkande behandling av en grundskoleelev vid Ängås
skola i Orust kommun, samt elevens rätt till särskilt stöd. Dnr LVS/2013:6-606.
Förvaltningsområde Lärandes yttrande och svar är insänt till Skolinspektionen.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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§ 64
Information: Anmälan om kränkande behandling
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna rapporter
och anmälningar om incidenter gällande kränkande behandling av elever. Enligt
skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling av elever. Utifrån detta har en ny rutin och blankett tagits fram av Förvaltningsområde Lärande. De kommunala skolorna har till dagens datum rapporterat in
följande antal incidenter per skola:
• Ellös skola: 9 anmälningar
• Henåns skola: 2 anmälningar
• Ängås skola: 1 anmälan
• Varekil har inte rapporterat in någon incident.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

