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§ 14
Information: Skolskjutszoner
Utvecklingssekreterare Anna-Malin Lundhamn och administratör för skolskjuts Pia
Hansson ger information om skolskjutszoner och på vilka grunder de fastställts.
Beslut om att ersätta tidigare kilometerregel till skolskjutszoner togs av
Kommunstyrelsen den 11 april 2012.
Orust kommun använde sig tidigare av en kilometerregel med olika avstånd för olika
årskurser. Några konsekvenser av kilometerregeln var att:
• Trafikförhållanden utreddes på vårdnadshavarens begäran.
• Tidigare beslut och tradition var oklara men fanns etablerade i olika geografiska
områden.
• Hänsyn togs inte i lika stor omfattning till elevernas olika trafikmognad i åldrarna
6-16 år.
• Det var ett administrativt tungt system vid handläggning av skolskjuts.
• Det var svårt för kommuninvånare att hitta information.
År 2012 gjordes en översyn av skolskjutsorganisationen och de konsekvenser som
kilometerregeln innebar. I arbetet med att upprätta skolskjutszoner togs hänsyn till
olika förhållanden som finns i Skollagen:
• Färdvägens längd.
• Trafikförhållanden.
• Funktionshinder.
• Annan särskild omständighet
Några sådana parametrar är tillgång till gång-/cykelväg, möjligheten att korsa en väg
via övergångsställe eller gångtunnel och infrastrukturen i kommunen. Skolskjuts
utifrån zoner innebär bland annat:
• Ett mer enhetligare och jämlikt system, eftersom det gäller alla elever oavsett ålder
i åldern 6-16 år.
• Det är lättare för kommuninvånarna att hitta information.
• Färre utredningar behöver göras kring trafikförhållanden.
• En mer effektiv handläggning.
Under arbetet med att ta fram zonerna, konstaterade arbetsgruppen att det finns
behov av att se över trafikmiljön vid skolorna. Några exempel på förbättringsåtgärder
är tydligare skyltning, fler övergångsställen och utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

2016-03-14
KS/2015:1311

§ 15
Upphandling av blinkande varningsljus på busshållplats
Bakgrund
I syfte att höja trafiksäkerheten för barn pågår för närvarande, september 2014 –
september 2016, ett test av blinkande varningsljus på tio busshållplatser i Orust
kommun. Varningssystemet är anpassat för skolskjuts och heter SeeMe. Det är
framtaget av Amparo Solutions i samarbete med bland annat Vägtrafikinstitutet
(VTI) och Trafikverket. Syftet med testet är att utvärdera om det kan höja
trafiksäkerheten för barn vid skolskjuts (KS/2015:1311, § 66).
Utskottet för Lärande gav den 10 augusti 2015 Förvaltningsområde Lärande i uppdrag
att utreda eventuellt genomförande av en hållplatsinventering samt upphandling av
blinkande varningsljus på busshållplatser där barn stiger på/av bussen. I nuläget saknas
fastställda kriterier för säker busshållplats, en översikt vad gäller trafiksäkerheten på
busshållplatser i kommunen samt vilka eventuella åtgärder som kan behöva vidtas på
olika busshållplatser.
Blinkande varningsljus på busshållplats
Av de kommuner som använder SeeMe på busshållplatser har cirka 95 procent en
lösning där barnet har en sändare som aktiverar blinkljuset. De resterande 5 procent
har en kombination av sändare och tryckknapp på hållplatsstolpen. Det är för att även
vanliga bussresenärer ska kunna använda varningssystemet. Under den pågående
testperioden har barnen en sändare som aktiverar blinkljuset.
VTI informerar om att det finns indikation på att systemet fungerar bäst i landsortsmiljö. I stadsmiljö finns flera olika typer av lampor som distraherar trafikanter och
varningsljusen får då sämre effekt. De varningsljus som testas i Orust kommun är
placerade i landsortsmiljö.
Enkätundersökning som Lärande har genomfört visar att vårdnadshavare till barn som
nyttjar systemet samt bussförare på skollinjer och i linjetrafik upplever att systemet ökar
trafiksäkerheten för barn.
Utredningen ger vid en sammanvägd bedömning att blinkande varningsljus bör betraktas som ett kompletterande system vid sidan om andra åtgärder i barns trafikmiljö och
inte som en permanent lösning. Varningsljusen fungerar som förstärkning av trafiksäkerheten för barn där andra åtgärder inte räcker till. Detta motiverar till andra
åtgärder för att se över och förbättra trafiksäkerheten för barn.
Kostnaden för varningsljusen är för närvarande cirka 10 000 kronor per blinkljusenhet
och år. En ny upphandling bör genomföras och omfatta en period på max 2 år på
grund av att teknologiutvecklingen kan ge andra typer av system som kommunen hellre
kan föredra på sikt. Under avtalstiden finns möjlighet att vidare utreda frågan om trafiksäkerhetshöjande insatser för barn.
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Hållplatsinventering
Orust kommun har 713 busshållplatser för linjetrafik. Dessa är markerade med hållplatsskylt. Det finns nästa alltid två hållplatser i ett hållplatsläge på grund av att det finns en
hållplats på vardera sida om vägen. Det innebär att det geografiskt finns cirka 356
hållplatslägen.
Höstterminen 2015 är totalt 870 skolskjutsberättigade barn i kommunen. Dessa använder 467 påstigningsplatser, varav 307 är skyltade hållplatser och 160 är påstigningsplatser utan skylt, där barn stiger på till exempel på utfartsvägen från bostaden. Se
följande tabell.

Antal elever och hållplatser
Antal elever påstigande på skyltad hållplats
Antal elever påstigande utan skyltad
hållplats
Antal skolskjutsberättigade elever
Antal hållplatser med skylt
Antal påstigningsplatser utan skylt
Summa påstigningsplatser

Skolor
med
kommunal
huvudman
559
225

Skolor
med
enskild
huvudman
68
18

Summa
alla skolor
627
243

784

86

870

263
151
414

44
9
53

307
160
467

En sammanvägd bedömning är att hållplatsinventering samt insatser i trafikmiljö och
infrastruktur är en samhällsplaneringsfråga, vilket innebär att frågan inte kan hanteras
enbart inom Lärandes verksamhetsområde och budget. Frågan om hållplatsinventering
är under beredning inom förvaltningen. Ytterligare information i ärendet kommer att
tillhandahållas till utskottet för lärande under våren 2016.
En översyn av varningsljusens placering görs årligen i samband med handläggningen av
skolskjuts inför kommande läsår.
Utskottet för lärande beslutar
att blinkande varningsljus upphandlas för perioden september 2016 – september 2018
för tio hållplatser i syfte att öka trafiksäkerheten för barn i kommunen.
__________
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KS/2016:447

§ 16
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år
2015
Patientsäkerhetsberättelsen upprättas utifrån den nya patientsäkerhetslagen som
trädde i kraft år 2011, med avsikt att minska vårdskadorna och för att det ska bli
enklare för patienter att anmäla felbehandling.
Vårdgivarens ansvar innebär bland annat följande:
• Tydligare ansvar för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta
förebyggande för att förhindra vårdskador.
• Skyldigheten att utreda tillbud, risker och händelser.
• Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedöms vara en fara för patientsäkerheten ska rapporteras till Socialstyrelsen.
• Patienter och närstående ska uppmuntras att involvera sig i patientsäkerhetsarbetet.
Varje år ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas där verksamhetens arbete med
patientsäkerhet beskrivs och utvärderas.
Skolsköterska och MLA-ansvarig Anita Mattsson ger information om upprättad
patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Orust kommun
avseende år 2015.
Patientsäkerhetsberättelsen beskriver bland annat:
• De övergripande målen och strategier.
• Det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet.
• Strukturen för uppföljning och utvärdering.
• Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för
ökad patientsäkerhet.
• Uppföljningen genom egenkontroll.
• Samverkan med olika instanser för förebyggandet av vårdskador.
• Samverkan med patienter och närstående (elever och vårdnadshavare).
• Riskanalys.
• Hälso- och sjukvårdspersonalens skyldighet om rapportering.
• Hantering av klagomål och synpunkter.
• Resultat av strukturmått, processmått och resultatmått.
• De övergripande målen och strategierna för 2015.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för
elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2015.
__________
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§ 17
Verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2015
Kommunstyrelsen är skolhälsovårdens vårdgivare. Förvaltningsområdeschefen är verksamhetschef för elevhälsan och skolhälsovården. Anita Mattsson har uppdraget som
MLA (skolsköterska med medicinskt ledningsansvar) och är medicinskt ledningsansvarig för elevhälsan. 2012-07-01 gjordes en omorganisation av elevhälsan från att
ha varit centralt organiserad till att decentraliseras ut under rektor på respektive skola.
Skolsköterska och MLA-ansvarig Anita Mattsson ger information om upprättad
verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Orust kommun avseende år
2015.
Skolsköterskorna får lägga en stor arbetsinsats på till exempel utredning av hälsostatus och grad av vaccination hos de nyanlända barnen. Mycket av arbetstiden får
också läggas på kontakt med landstinget och övriga berörda myndigheter för att få
underlag om barnens hälsotillstånd.
Veronica Almroth (L) ställer fråga kring hur arbetet bedrivs med elevernas psykiska
ohälsa. Anita Mattsson beskriver hur elevhälsans personal arbetar med frågan och
informerar om att tillgången till psykolog kommer att försämras med anledning av att
nuvarande uppdrag som psykolog vid Ungdomsmottagningen, ersätts med ett uppdrag
som kurator. Överenskommelse är gjord med Capio Vårdcentral, som kommer att
kunna erbjuda psykolog till eleverna. Tjänsten är planerad att ha en omfattning av 50
procent och avses vända sig till elever i alla åldrar.
Det pågår ett arbete med en lösning för att genomföra en utökning av uppdraget
som skolsköterska. Medel finns i budget för 2016. I vilken omfattning utökningen
sker, är i dagsläget inte klart.
Fråga ställs kring elevhälsans delaktighet i det hälsoprojekt som Henåns 7-9 skola har
genomfört sedan hösten 2015. Anita Mattsson informerar om att elevhälsan inte har
varit delaktig i det projektet i någon större omfattning.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och godkänna upprättad verksamhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2015.
__________
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§ 18
Information: Situationen inom barnomsorgen
Dnr KS/2016:158
Utskottet för lärande beslutade 2014-05-12, § 43, att det regelbundet ska ges uppdaterad information om situationen inom barnomsorgen. I Orust kommun erbjuds
förskola i Ellös, Tvet, Varekil, Svanesund och Henån. Dessutom finns fristående
verksamhet i Svanvik (Varekil), Henån och Slussen.
Kommunen har skyldighet att erbjuda plats inom 4 månader. Aktuell kö är alltid en
ögonblicksbild, vilket gör att situationen kan förändras med kort varsel. Det görs en
månatlig uppföljning av situationen och kön inom barnomsorgen, särskilt sydostområdet.
I dagsläget är det bekymmersamt att kunna erbjuda plats i barnomsorgen utifrån
vårdnadshavarnas förstahandsval.
Administratörerna för barnomsorgen Susanne Göransson och Carina Adolfsson, ger
information om situationen inom barnomsorgen och beskriver aktuell köstatus:
Förskola
Henån
Bagarevägen
Ängsberget

Antal barn i kö
24
17
7

Antal 6-åringar hösten 2016 Antal födda
28
30
12
16

Svanesund
Ängås
Sesterviksvägen

22
13
9

27
12
15

46

Ellös
Tvet
Varekil

9
5
9

20
11
18

15
5
15

I Ellös finns förutom de 15 födda barnen, även 7 barn vid asylboendet. I Svanesund finns
förutom de 46 födda barnen, även 5-10 barn i kö för överflyttning. Inflyttningsnettot av
barn i åldern 1-5 är cirka 130, av vilka merparten flyttar in till Svanesund.
I Varekil finns idag en tillfällig lösning för en ytterligare avdelning i form av en modul/lätt
byggnad fram till augusti månad. Om denna upphör, blir situationen mer ansträngd även i
Varekil.
I dagsläget motsvarar antal lediga platser som 6-åringarna lämnar till hösten, det antal
barn som idag finns i kö för barnomsorg. Inför hösten finns störst behov av förstärkning
av barnomsorgsplatser i Varekil och Svanesund.
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Kristina Svensson, Miljöpartiet, föreslår att utskottet för lärande beslutar att ge
Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att snarast utreda förutsättningarna och
förbereda att starta en tillfällig avdelning i Svanesund.
Veronica Almroth, Liberalerna, yrkar bifall till förslag till beslut och önskar göra en
protokollsanteckning om att beslutet bör tas under ärendet ”Svar på motion angående
utökning av förskoleplatser i Svanesund”.
Utskottet för lärande beslutar
att ge Förvaltningsområde Lärande i uppdrag att snarast utreda förutsättningarna och
förbereda att starta en tillfällig avdelning i Svanesund.
__________
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§ 19
Budgetuppföljning 2016
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Åström ger information
om upprättad prognos om ekonomiskt utfall avseende budget 2016, utifrån perioden
januari-februari 2016.
Efter årets två första månader ser det ekonomiska läget för Förvaltningsområde
Lärande, visar verksamheten på ett prognostiserat resultat med ett underskott på
500 000 kronor per februari månad.
Förskolan: + 0
Bedömningen i nuläget är att förskolan håller sig inom budgetram.
Grundskolan: - 1,94 miljoner kronor
I detta underskott avser 1,44 miljoner kronor extrakostnader inom verksamhet för
nyanlända. 140 000 kronor avser kost samt 1,3 miljoner avser personalkostnader
inom enheten för modersmål och nyanlända. Det är ett tufft uppdrag för många av
grundskolorna att klara att hålla sig inom budgetram. Orsakerna är bland annat ett
vikande elevantal på en del skolor och mycket behov av särskilt stöd, men bedömningen är ändå att avvikelserna bör bli relativt små.
Grundsärskola/Gymnasiesärskola: + 300 000 kronor
Grundskolan beräknar hålla sin budget. Inom gymnasiesärskolan har en elev flyttat
från kommunen, vilket beräknas ge ett överskott med 300 000 kronor.
Gymnasiet/Vuxenutbildningen: - 1,5 miljoner kronor
I detta underskott avser 1,2 miljoner kronor utökade kostnader inom verksamhet för
nyanlända och asylsökande; både för utbildningsplatser lokalt i kommunens verksamhet och för utbildningsplatser i andra kommuner. Antalet elever i utbildningsformen Språkintro, SFI (svenska för invandrare) och grundläggande vuxenutbildning
har ökat. Tidigare har verksamhetens lokaler varit tillräckliga, men med anledning av
att det ökade antalet elever behövs det ytterligare lokaler. Arbete pågår med att
undersöka möjligheten till samutnyttjande av Henåns skolas lokaler. Det finns många
osäkerhetsfaktorer i nuläget för att göra en relevant bedömning gällande prognos för
denna verksamhet.
Skolskjuts: + 0
Efter att prognos per februari har upprättats, hat det inkommit en kreditfaktura från
Västtrafik på 400 000 kronor, vilket kan ge ett prognostiserat resultat i form av ett
överskott med 400 000 kronor.
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Enskild verksamhet/Interkommunal ersättning: + 0
Prognosen för enskild verksamhet och interkommunal ersättning bedöms vara svår
att bedöma i detta tidiga skede på året.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
__________
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§ 20
Information: Skolverkets rekommendationer av barngruppernas storlek inom
förskolan
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om Skolverkets rekommendationer av barngruppernas storlek inom förskolan.
I Skolverkets pressmeddelande av 2016-02-12 ges information om nya riktmärken
som ska bidra till mindre barngrupper i förskolan. För barn mellan ett till tre år är
riktmärket för barngruppers storlek sex till tolv barn. För barn i åldern fyra till fem år
är riktmärket nio till femton barn.
De nya riktmärkena bygger på en sammantagen bedömning utifrån tillgängliga studier
och forskning. Forskningen kan inte ange en direkt siffra för hur en stor barngrupp
bör vara. Däremot finns det stöd i forskningen för att det ska vara olika riktmärken
för yngre och äldre barn och att riktmärken bör bestå av ett spann. Riktmärkena är
något en kommun ska förhålla sig till, inte ses som statiskt
Riktmärkena och Skolverkets nya stödmaterial ska ses som en helhet. Det är också
viktigt att göra en barnkonsekvensanalys som utgår från bland annat barnens behov,
personalens kompetens, personaltäthet, barngruppens sammansättning samt lokalernas utformning och förskolans fysiska miljö. För Orust kommuns del kan riktmärkena
innebära en byggnation med ytterligare cirka 10 avdelningar till en kostnad av cirka 60
miljoner kronor.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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§ 21
Skolinspektionens tillsyn 2015 - Information om åtgärder kring förelägganden
från Skolinspektionen
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och utvecklingschef Lars Jansson ger information i form av lägesavstämning, om det pågående arbetet med åtgärder utifrån
Skolinspektionens förelägganden efter genomförd tillsyn under 2015.
När det gäller Henåns 7-9 skola ska kommunen lämna en redovisning av vidtagna
åtgärder till Skolinspektionen senast den 22 april 2016. Redovisning ska upprättas per
tillsynsområdena:
• Undervisning och lärande
• Extra anpassningar och särskilt stöd
• Bedömning och betygssättning
• Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
• Förutsättningar för lärande och trygghet
• Styrning och utveckling av verksamheten
Orust kommun ska även senast den 22 april lämna en redovisning av vidtagna
åtgärder gällande Skolinspektionens konstaterade brister gällande vuxenutbildningen.
Redovisning ska upprättas per tillsynsområdena:
• Förutsättningar för vuxenutbildningen vid skolenheterna
• Utveckling av vuxenutbildningen vid skolenheterna
Det pågår ett arbete vid vuxenutbildningen med att göra om uppehållstjänster till
semestertjänster.
Ärendet kommer att behandlas av Kommunstyrelsen i mars månad.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2016:203
§ 22
Svar på motion angående utökning av förskoleplatser i Svanesund
Bakgrund
Veronica Almroth, Liberalerna, Hans Pettersson, Moderaterna och Kajas-Karin
Andersson, Kristdemokraterna föreslår i en motion daterad 2016-01-28 kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast ta fram fler
förskoleplatser i Svanesund.
Inom Orust kommun finns det idag 7 kommunala förskolor i 5 orter, sammanlagt 29
avdelningar. Dessutom finns motsvarande 3 fristående förskolor med sammanlagt 5
avdelningar.
I samband med höstterminens start börjar 6-åringarna i skolornas förskoleklass och
de frigör då platser inom förskolan för de ett-åringar som har rätt till förskoleplats.
Under hösten är det vanligtvis något färre barn i förskolan men under året fyller det
på och under våren är oftast de flesta platser fyllda.
Hur många platser som frigörs på varje förskola och hur många som förväntas
efterfråga plats variera kraftigt mellan olika år och olika orter. Förvaltningen följer
därför utvecklingen noga och har under de senaste åren agerat för att möta en
omfattande efterfrågan på en enskild ort. Våren 2015 fanns en extra avdelning i
Henån och nu under våren 2016 finns en extra avdelning i Varekil.
Enligt lagstiftningen ska plats inom förskolan erbjudas inom fyra månader. Det finns
inga krav på att erbjuda plats på den ort där familjen bor även om det naturligtvis är
lämpligast. Det är därför alltid en bedömning huruvida kommunen ska uppfylla
lagkravet på plats inom fyra månader kontra att erbjuda en god service med förskola
nära boendet. I det ena fallet kan kostnaden öka för kommunen och i det andra fallet
kostnaden för familjen.
I de fall extra avdelningar har startats har en bedömning gjorts av både kommunens
samlade tillgång på platser och möjligheten för föräldrar att nyttja dessa platser. Det
kan till exempel bedömas olämpligt att hänvisa boende i Svanesund med arbete
söderut en förskoleplats i Ellös.
Förvaltningen arbetar nu med att sammanställa aktuella barnkullar för att göra en
kvalificerad bedömning av behovet av platser inför nästa läsår. Mycket talar för att
det kommer att finnas ett underskott av platser i Svanesund. Förvaltningen har för
avsikt att på samma sätt som tidigare år återkomma med förslag till eventuella
utökningar av förskoleplatser om behovet tydligt överskrider antalet platser.
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Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde Lärande att noggrant följa behovet av platser
inom förskolan och återkomma med förslag till utökningar om det uppstår tydlig
brist på platser inom olika kommundelar, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
Kristina Svensson (Mp) yrkar bifall till förvaltningsområdets förslag.
Veronica Almroth (L) föreslår att motionen ska anses vara bifallen, utifrån beslutet som
togs av utskottet för lärande i ärendet ”Situationen inom barnomsorgen” (§ 18).
Två förslag till beslut finns. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och fastställer
följande omröstningsproposition: den som röstar för beslut enligt förvaltningsområdets
förslag, det vill säga enligt Kristina Svenssons förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej.
Vinner Nej har utskottet för lärande beslutat enligt förslag från Veronica Almroth.
Vid omröstningen gavs 4 Ja-röster och 1 Nej-röst. Hur var och en har röstat framgår av
särskilt omröstningsprotokoll. Ordförande för utskottet för lärande finner att utskottet
för lärande bifaller Kristina Svenssons förslag.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde Lärande att noggrant följa behovet av platser
inom förskolan och återkomma med förslag till utökningar om det uppstår tydlig
brist på platser inom olika kommundelar, samt
att därmed anse motionen vara besvarad.
Veronica Almroth (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen
KS/2016:350
§ 23
Yttrande över remiss från Skolinspektionen angående ansökan från
Waldorfpedagogik på Orust Ekonomiska Förening att bedriva förskoleklass
Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening har sedan drygt 20 år tillbaka bedrivit
förskola, fritidshem och grundskola i Slussen på Orust. Däremot har de inte haft någon
förskoleklass. Huvuddelen av de elever som går i skolan kommer från deras egen
förskola. Eftersom de inte erbjudit förskoleklass har föräldrar valt att låta sina 6-åringar
vara kvar inom förskolan och därmed inte gå i förskoleklass. För kommunens del har
det därför varit relativt enkelt att få en översikt över antalet elever som går till den
fristående Waldorfskolan eftersom förskolans barn i huvudsak har varit skolans
underlag.
För Orust kommun innebär det att uppstart av förskoleklass inte påverkar elevtalet
inom kommunens förskoleklasser jämfört med idag. Samma barn som tidigare fanns
inom förskolan kommer nu istället att gå inom förskoleklassen.
I nuvarande Waldorfskola finns mellan 0 och 13 elever i varje årskull eller ett genomsnitt på knappt 8. Om verksamheten ökar till 15 barn i varje årskull kommer elevunderlaget i första hand att minska inom Henåns skola under förutsättning att det blir
konkurrens om samma elever. Elevtalet på Henåns skola har över tid legat stabilt på
cirka 40-45 elever per årskull. Det har inneburit ett stabilt ekonomiskt underlag för att
bedriva två parallella klasser på skolan. Om elevtalet skulle minska till under 40 skulle
det vara ekonomiskt svårt att klara ekonomin med två parallella klasser. Inom Henåns
skolas upptagningsområde finns förutom Waldorf även en fristående Montessoriskola
med 7-8 elever per årskull.
Inom Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening drivs en fristående förskola där
även fritidshemsverksamhet bedrivs. Den ligger ca 1 kilometer från deras grundskola.
Enligt uppgifter, som framkommit under inspektion av Waldorfskolan 2015, har
godkännande för fritidshemmet getts av Länsstyrelsen under mitten av 90-talet. Under
slutet av 90-talet överfördes frågor om godkännanden och tillsyn från Länsstyrelsen till
kommunerna. Orust kommun har fram till nu tagit för givet att tillsyn av fritidshemmet
genomförts av Skolinspektionen men de har nu förklarat att den uppgiften ligger på
kommunen.
Ur Skollagen i kap 14
2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i.
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid
och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
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I ansökan om förskoleklass anges att verksamheten ska bedrivas inom nuvarande
förskole- och fritidshemsområde. Verksamhetens förskolechef kommer att gå rektorsutbildning för att formellt kunna vara rektor för förskoleklassen. Förskoleklassen kommer därmed att ligga inom ett område med förskola och fritidshem där kommunen har
tillsynsplikt medan skolinspektionen har tillsyn över förskoleklassen.
Fritidshemmet och grundskolan inom Waldorfskolan bedrivs av en och samma huvudman. Fritidshemmets uppgift är att komplettera den utbildning som sker i förskoleklassen och grundskolan. Om detta ska kunna ske på ett relevant sätt bör verksamheterna vara integrerade.
Orust kommun anser att det inte är rimligt att dela tillsyn och ansvar för uppföljning
av verksamheter som utifrån skollagen bör vara nära integrerade. Orust kommun
anser därför att Skolinspektionen bör föra en dialog med Waldorfpedagogik på Orust
ekonomisk förening angående ett statligt tillstånd även för fritidshemmet. Då kan verksamheten inom förskoleklass, grundskola och fritidshem följas upp av en tillsynsenhet
i ett helhetsperspektiv.
Information ges kring kommunens tillsynsplikt över verksamheterna förskola och
fritidshem samt bakgrund och nuläge kring föreningen Waldorfpedagogik’s organisation. Föreningen Waldorfpedagogik beskriver i sin ansökan att man avser förlägga
verksamheten förskoleklass under ansvarig förskolechef för förskola och fritidshem.
Förvaltningsområde Lärande menar att båda verksamheterna förskoleklass och fritidshem bör tillhöra rektors ansvarsområde.
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Förvaltningsområde Lärandes yttrande som svar på Skolinspektionens
remiss.
__________
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KS/2015:2007

§ 24
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Svanesunds förskolor
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog under förmiddagen, återkoppling från
verksamhetsbesöket vid Svanesunds förskolor.
Det råder ett gott klimat vid Svanesunds förskolor. Förskolechefen ges en stor eloge
från både personal och vårdnadshavare och upplevs mycket intresserad, delaktig,
lyhörd, pedagogisk och närvarande. Personalen upplever att de har en bra dialog kring
kommande omorganisation av förskolan. Det har införts en ny modell av inskolningsningsprocess, vilket upplevs positivt. Personalen upplevs som mycket pedagogisk och
medveten.
Ett förbättringsområde som personalen framför är bland annat större delaktighet kring
innehållet i den fortbildning som anordnas vid till exempel förskolans stängningsdagar
samt att fortbildningen är utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. Ett annat förbättringsområde och önskemål som nämns är önskemålet om fördjupad kunskap kring Unikum
Vårdnadshavare önskar få mer information via Unikum för att inte belasta förskolans
personal vid den dagliga kontakten i samband med hämtning och lämning av barnen
samt mer information om förskolans arbete med dokumentation, Genus osv. Det
finns också önskemål om att barnen får mer vistelsetid utomhus.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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KS/2016:200

§ 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
Bagarevägens förskola
Mätningar som gjorts av bottenplattan, visar positiva resultat. Man har påbörjat arbetet
med att lägga mattor. Inflyttning i de nya lokalerna sker i månadsskiftet maj/juni.
Invigning sker först till hösten.
Tvet
Kommunen har träffat representanter från föreningen Tegneby Framtid gällande Tvet.
Föreningen har haft i uppdrag att ta ställning till bland annat kommunens önskemål om
form av samarbetspartner och hyra. Föreningen har inkommit med svar. Ärendet
kommer att behandlas av Kommunstyrelsen under våren.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20

2016-03-14

§ 26
Förvaltningens information
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om:
Ansökan om att starta pedagogisk omsorg
Ansökan har inkommit från Ek och Lek AB om att få starta verksamhetsformen
pedagogisk omsorg i Orust kommun. Ärendet kommer att behandlas av utskottet för
lärande och Kommunstyrelsen under våren.
Vårdnadshavares önskemål om barnomsorg för klockan 06.00
Orust kommuns förskolor erbjuder barnomsorg från klockan 06.00 till klockan
18.00. Vårdnadshavare har ställt fråga kring möjlighet till barnomsorg före klockan
06.00. Skolinspektionen har förelagt kommunen att anordna barnomsorg från
klockan 05.45.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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LVS/2016:6

§ 27
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 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 2016-01-01-03-07. Under denna period har det inkommit en utredning och rapport, som avser
Orust gymnasieskola. Rapporten är formellt inte utifrån lagstiftning, med anledning
av att den handlar om personal som upplever kränkande behandling.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
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Exp: Kommunstyrelsen

§ 28
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkomna beslut i
anmälningsärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.
1. Skolinspektionens beslut av 2016-02-12 i ärende gällande elevs skolsituation vid
Ängås F-6 skola. Dnr LVS/2015:12.
Skolinspektionen förelade Orust kommun, i beslut den 18 november 2015, att vidta
åtgärder så att elevens rätt till utbildning och särskilt stöd samt att skollagens bestämmelser om skyldigheten att motverka kränkande behandling följs. De vidtagna åtgärderna skulle redovisas skriftligt till Skolinspektionen senast den 18 januari 2016.
Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen som lämnats, bedömer Skolinspektionen
att Orust kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________

