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Exp:
Kommunstyrelsen
KS/2014:1046
§ 78
Köp av verksamhetslokal: Övertagande av Orust Båtbyggarutbildning
Inom Orust gymnasieskola bedrivs sedan lång tid Hantverksprogrammet med
inriktning båtbygg. 2000-09-11 upprättades ett avtal där Orust kommun köper
utbildningsplatser av Orust båtbyggarutbildning AB. Avtalet innebär att företaget
tillhandahåller lärare, lokaler och material för ett fast pris per elev. Under senare år
har elevantalet minskat och den klausul som reglerar minsta ersättningsnivå har
inträtt.
Orust gymnasieskola har utvecklats under senare år och önskemål finns om att
utnyttja båtbyggarutbildningen till både IM (introduktionsprogram för elever som
inte är behöriga till nationellt program) och vuxenutbildningen. Med dagens avtal
finns inte flexibiliteten att nyttja detta.
Under läsåret 2013/2014 har det ordinarie avtal frångåtts till viss del. De båda lärarna
har visstidsanställts av Orust kommun och för lokalerna betalas en fast hyra. Detta
har möjliggjort en betydligt mer flexibel användning av lokaler och personal inom
gymnasium och komvux. Från och med sommaren 2014 är lärarna tillsvidareanställda av Orust kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2013-06-27:
-att under 2014 se över möjligheten för Orust kommun att ta över Orust Båtbyggarutbildning.
Förvaltningen föreslår köp av den fastighet som Orust Båtbyggarutbildning idag
äger. Det innebär att uppdraget från Kommunfullmäktige slutförs.
Genom att hela utbildningen bedrivs i kommunens regi ges ökade möjligheter att
använda och utveckla verksamheten för hela gymnasieskolan och komvux.
Lokalen är en industrilokal på cirka 1000 kvm och ligger på mark som arrenderas
från Orust kommun. Sommaren 2013 gjordes en värdering av lokalen av Fastighetsbyrån Gert Jacobsson AB. Lokalerna ligger väl till i anslutning till Henåns busstation
vilket gör att lokalen långsiktigt kan vara intressant för kommunen att äga.
Förvaltningsområde för Samhällsutveckling har varit delaktiga i processen kring ett
övertagande och har inget att erinra mot ett övertagande.
Ekonomienheten konstaterar att årets investeringsram inte kommer att utnyttjas fullt
ut eftersom flera pågående investeringsprojekt är försenade. Förvaltningen föreslår
därför att köp av Orust Båtbyggarutbildnings lokaler genomförs innevarande år
eftersom de kommande årens investeringsram är mer ansträngd.
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Förslag till beslut
Utskottet för lärande föreslår Kommunstyrelsen besluta
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till Förvaltningsområde för Samhällsutveckling att genomföra köp av
Orust Båtbyggarutbildnings lokaler, Församlingsvägen 3 på Henån 1:306, under
2014, under förutsättning att investeringen godkänns av kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna investeringsprojekt: köp av Orust Båtbyggarutbildnings lokaler– med
maximal investeringsram på 3,5 miljoner kronor inom av kommunfullmäktige
beslutad total investeringsram för 2014 (2013-11-14 § 186), samt
att samtliga tillkommande kostnader sammanhängande med investeringen kompenseras Förvaltningsområdet Lärande.
_________
Diskussioner fördes vid utskottet för lärandes sammanträde 2014-08-11 kring bland
annat huvudmannaansvar, ansvaret för eleverna, skolformens läroplan, nyttjandet av
utbildningsformen inom vuxenutbildningen, den strategiska placeringen av lokalen
och köp av fastigheten.
Utskottet för lärande beslutade 2014-08-11, 67 att återremittera ärendet och återuppta det vid utskottet för lärandes sammanträde i september månad för att få
utökad information, samt att till sammanträdet i september bjuda in utbildningsansvarig samt rektor för vuxenutbildningen.
_________
Niklas Olsson och Susanne Hofling, vuxenutbildningen/gymnasiet, ger information
i ärendet: bland annat om fördelen med att båtbyggarutbildningen ska drivas i
kommunal regi, möjligheten till större flexibilitet, smidigare hantering av både
marknadsföring samt hantering och utökat samarbete mellan nuvarande parter och
möjligheterna att bättre anpassa gymnasieskolans och vuxenutbildningens verksamhet med ett huvudmannaskap.
Vid ett möte i maj år 2013 gavs information om utökade möjligheter i och med ett
övertagande av verksamhet och utbildning. Några av de möjligheter som redovisades
var yrkesintroduktion för Orust Gymnasieskola, mottagande av elever som därefter
kan söka vidare till utbildningar vid till exempel Högskolan Väst och Chalmers, social
verksamhet i form av arbetsträning och ungdomsverksamhet, museum och kurser
samt om Orust Båtbyggarutbildnings tillhörighet till Orust Gymnasieskola och
hantverksprogrammet med inriktning Båtbygg/finsnickeri.
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En av förutsättningarna för fortsatt drivande av båtbyggarutbildning är att överta
även fastigheten. Nuvarande avtal med entreprenör Orust Båtbyggarutbildning AB
avser endast behöriga gymnasieelever, men med entreprenörens vilja och ambition
för att hitta så flexibla lösningar som möjligt tar man i dagsläget även emot elever på
IM-programmen och från vuxenutbildningen.
Förutom möjligheten till större flexibilitet, smidigare hantering och utökat samarbete
mellan nuvarande parter samt möjligheten att bättre kunna anpassa både gymnasieskolans och vuxenutbildningens verksamheter nämns bland annat följande faktorer
ur ett fördelaktigt perspektiv:
• Viktigt att bevara båtbyggarutbildningen
• Vi är idag ensamma om att erbjuda träbåtsbyggeri på gymnasienivå, i såväl vår
region som i övriga delar av landet har trätekniska utbildningar försvunnit
• Det finns idag ett mångkulturellt samarbete
• Utbildningen har ett gott rykte även utomlands: man har elever från till exempel
Frankrike, Tyskland och Ghana
• Drygt 10 % av gymnasieeleverna som gått utbildningen är idag egna företagare
• Ett flertal elever har gått vidareutbildning på högskola
• Svenska Mässan och Båtbyggarutbildningen har haft ett flertal olika projekt
• Diskussioner förs kring övertagande av såväl utbildning som fastighet.
Ingrid Cassel (m) begär ajournering av mötet. Mötet återupptas och fortsatta
diskussioner förs kring övertagandet och förslag till beslut. Michael Relfsson (fpo)
föreslår att besluta att köpa inventarierna men avvakta med övertagandet av
fastigheten för vidare utredning. Ingrid Cassel ställer sig bakom förslaget från
Michael Relfsson.
Kristina Svensson (mp) begär ajournering av mötet. Mötet återupptas och fortsatta
diskussioner förs kring förslag till beslut.
Utskottet för lärande beslutar
att Orust kommun och Orust Gymnasieskola ska fortsätta bedriva hantverksprogrammet med inriktning Båtbygg.
Utskottet för lärandes förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Förvaltningsområde Samhällsutveckling i uppdrag att utreda och ge förslag till
de investeringar som krävs för att genomföra utbildningen.
_________
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KS/2013:891

§ 79
Lokalförsörjningsplan för Förvaltningsområde Lärande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh har vid utskottet för lärandes sammanträden
tidigare i år, gett information om Förvaltningsområdet Lärandes framtida lokalbehov. 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 störst behov av förändringar i Ellös och Tvet för Förvaltningsområde Lärandes del, där prioriteringar bör
göras för Ellös F-6 skola och Ellös förskola.
Utskottet för lärande beslutade 2014-02-10, § 7, att information om lokalerna ska ges
regelbundet.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger uppdaterad information i ärendet.
Vuxenutbildningen/Gymnasieskolan
Verksamheten har flyttade in i lokalerna i slutet av augusti månad. Luftkvaliteten
upplevs betydligt bättre idag, vilket innebär att de åtgärder och förändringar som
gjorts av ventilationen har fått effekt.
Särskolan
Särskolan får fler elever än tidigare beräkning och är i behov av ytterligare lokal. En
komplettering med lätt byggnad kommer att göras.
Varekils skola
Renoveringen av Varekils skolas lokaler sker enligt tidsplan och beräknas vara klar
för inflyttning under senare delen av vårterminen 2015 alternativt inför höstterminen
2015.
Ängås skola
Under renoveringen av skolans gymnastiksal, upptäcktes ett mindre område med
fuktproblematik i omklädningsrummens duschrum. Åtgärder har vidtagits och
beräknas inte innebära ökade kostnader eller förändrad tidsplan.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 80
Barnomsorgssituationen
Susanne Göransson och Carina Adolfsson, administratörer för barnomsorgen, gav
vid utskottet för lärandes sammanträde 2013-11-11 information om aktuell kö till
barnomsorg, prognos för kommande halvår samt information om antalet inskrivna
barn i barnomsorgen.
Den 11 november 2013 fanns femton barn i kö till barnomsorgsplats. Vid förskolorna i Svanesund, Henån och Varekil fanns inga lediga platser att erbjuda. Tvets
förskola hade 1-2 lediga platser och Ellös förskola hade cirka 8 lediga platser.
Kommunens detaljplaner i exempelvis Varekil och Svanesund, kan innebära ett ökat
behov av barnomsorgsplatser framöver. I Ellös finns indikationer om inflyttning.
I dagsläget placeras barn inom barnomsorgen utifrån beslutet 2012-06-25 att barn
under 3 år inte ska ingå i beräkningssystemet kring 15-timmars barnomsorg från och
med 1 augusti 2012, utan att varje barn istället räknas som en heltidsplats oavsett
vistelsetid. Den schemalagda vistelsetiden för barn till föräldralediga och arbetssökande är dock fortsatt 15 timmar per vecka. Beslut behöver tas om hur kommunen
ska förhålla sig till 15-timmarsbarnen i åldern 1-3 år och om dessa även i fortsättningen ska räknas som en heltidsplats per barn.
Utskottet för lärande beslutade 2013-11-11 att ge förvaltningsområdeschefen för
lärande i uppdrag att återkomma med underlag för beslut i frågan huruvida tidigare
beslut om att räkna 15-timmarsbarnen i åldern 1-3 år som en heltidsplats per barn,
finns möjlighet att upprätthålla.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh har tidigare gett information i ärendet, bland
annat gavs information om behovet av barnomsorg den närmsta tiden, möjligheten
till flexibilitet och erbjudande av plats samt antalet barn per avdelning i förskolan.
Inom förskolan är det svårt att med exakthet göra en prognos över framtida behov
av platser: storlek på årskullen, tillökning i familjen, föräldrars arbete eller studier och
personliga förhållanden i övrigt påverkar föräldrars behov av plats i förskolan.
Orust har en hög andel inskrivna barn i förskolan. Under 2012 var 92 % av kommunens 1-5 åringar inskrivna i förskolan. Motsvarande siffra för jämförbara kommuner är 79 % (SKL). Idag finns 29 avdelningar med sammanlagt drygt 500 platser.
Under våren brukar de flesta avdelningarna vara fyllda. Störst tryck på platser finns
i Varekil, Svanesund och Henån, medan det i framförallt Ellös men även i Tvet
brukar finnas tillgängliga platser.
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Kommunen har en skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader. Aktuell kö är
alltid en ögonblicksbild, vilket gör att situationen kan förändras med kort varsel.
Enligt kommunens beräkning av platser räknas barn med 15 timmars vistelsetid som
en halv plats. Det innebär att avdelningens 18 platser i många fall kan innehålla fler
barn. Utskottet för lärande beslutade att från och med augusti 2012 ska barn upp till
tre år räknas som hel plats oavsett vistelsetid.
Prognosen för antalet 15-timmars barn som har hel plats under våren 2014,
beräknades till 22 barn. Det innebär att 11 platser frigörs om samtliga 15-timmars
barn återigen räknas som halv plats. Barnen är spridda över hela kommunen.
Utskottet har tidigare behandlat ärendet för att ta ställning till om möjlighet att få
plats på boendeorten ska prioriteras framför att begränsa antalet barn per avdelning.
Oavsett vad utskottet för lärande beslutar bedöms kommunen uppfylla de krav som
finns om att erbjuda plats inom fyra månader.
Vid Utskottet för lärandes sammanträde 2013-12-16 fördes diskussion kring om
beslut i ärendet enligt förslag, kan anses vara av principiell eller ekonomisk karaktär.
Utskottet för lärande beslutade att låta nuvarande beräkningssystem för antalet
platser i förskolan gälla under förutsättning att förskoleplats kan erbjudas inom fyra
månader.
När placering och tilldelning av barnomsorgsplatser är genomförd avseende de barn
som önskar plats till hösten, finns endast ett fåtal platser kvar i Henån och
Svanesund. I Ellös, Tvet och Varekil finns fler barnomsorgsplatser kvar.
Behovet av plats i barnomsorgen till hösten 2014 har under våren varit svårt att
tillgodose, främst i Henån-området där de som önskar ha sin barnomsorg har stått i
kö för överflyttning och väntat på plats, men som nu kommer att erbjudas plats till
hösten. Efter gjorda placeringar finns idag cirka 20 lediga platser om barnomsorg
kvar för placeringar under läsåret 2014/2015, vilka fördelas utifrån ett fåtal lediga
platser i Henån, Tvet och Ellös till cirka 10 lediga platser i Varekil.
Indikationer har getts om att det under våren inkommer ytterligare ansökningar om
barnomsorgsplats, bland annat gällande syskon till de redan inskrivna förskolebarn
som i dagsläget är hemma med förälder. Både i Henån och i Svanesund är det för
närvarande fler antal barn inskrivna än tidigare.
Utskottet för lärande beslutade 2014-05-12, § 43, att det regelbundet ska ges
uppdaterad information om barnomsorgssituationen.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och barnomsorgshandläggare Carina
Adolfsson ger information i ärendet.
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Per dagens datum är det 84 barn födda under 2014, i jämförelse med samma
tidpunkt år 2013 (96 barn) och år 2012 (101 barn). Det visar på en tendens till en
vikande barnkull.
Det finns idag 26 barn i kö för plats i barnomsorgen och 21 lediga platser. I både
Varekil och Tvet finns för närvarande inga lediga platser inom barnomsorgen, i
Svanesund finns cirka åtta lediga platser fördelade på båda förskolorna samt nio barn
i kö, det finns ett fåtal lediga platser i Henån samt sex barn i kö och cirka tio lediga
platser i Ellös samt fem barn i kö. Både antalet barn i kö och tillgång till plats i
barnomsorgen förändras kontinuerligt. Under vintern och våren 2015 kommer det
troligen att bli större svårigheter att kunna erbjuda barnomsorgsplats.
Det är störst efterfrågan på barnomsorg i Henånområdet och att hitta en tillfällig
utökning av barnomsorgsplatser där vore den mest optimala lösningen. Ett annat
alternativ kan vara att öppna den för närvarande stängda avdelningen i Ellös.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2013:1407

§ 81
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Tvets förskola
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ordförande Kristina Svensson ger,
tillsammans med övriga politiker som deltog vid förmiddagen, återkoppling från
verksamhetsbesöket vid Tvets förskola.
Verksamhetsbesöket gav en givande förmiddag. Föräldrarna är mycket nöjda med
förskolans kvalitet, informationen de får, delaktigheten och anser att förskolans
personal är fantastisk samt mycket engagerad och kompetent. Barnen upplevs
vara trygga och trivas.
Några förbättringsområden som både personal och föräldrar framförde var:
• Annan placering av återvinningsgården (det blåser in skräp på lekgården och i
omgivningens miljö)
• Mindre barngrupper
• Översyn av 15-timmars barnens placering och tilldelning av barnomsorg
• Hastigheten förbi förskolan samt tillgång till busskur
• Behovet av fast lekutrustning på gården
• Lokalfrågan (kalla golv, slitna lokaler, eftersatt underhåll av fönster samt
framtida lokaler?)
• Personalbemanningen (många i personalgruppen är i de äldre åren)
• Förbättringar av nätverksuppkoppling och uppdatering av datorer
• Återkopplingen mellan förskola och skola
• Maten (upplevs vara litet tilltagen)
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2014:336

§ 82
Budget 2014: Information och återrapport kring konsekvenser av
budgetanpassningar
Utskottet för lärande beslutade 2014-08-11, § 65, att ärendet skulle utgå och
återupptas vid utskottet för lärandes sammanträde i september månad.
_________
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information och återrapport av konsekvenser kring genomförda budgetanpassningar. Anpassningar av budget 2014 har
genomförts bland annat genom neddragning av lärartjänster, omorganisationer inom
verksamheterna och minskad elevassistentresurs. Några av skolorna är idag inte
riktigt i fas gentemot budgetram, trots att det genomförts stora budgetanpassningar.
Ängås F-6 skola, som haft ett större underskott under de senaste åren, kommer
troligen inte att kunna vara i fas budgetmässigt förrän under 2015. Ängås 7-9 skola
och Ellös F-6 skola, som hållit sin budgetram i många år, behåller samma personalstyrka som tidigare.
Det ges signaler om att åtgärderna resulterar i konsekvenser för att kunna tillgodose
elevers behov av särskilt stöd, högre arbetsbelastning på kvarvarande personal och
lägre kvalitet i verksamheten.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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§ 83
Budgetuppföljning 2014
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh och ekonom Sandra Ferm ger information
om upprättad prognos och ekonomiskt utfall avseende budget 2014, utifrån januariaugusti 2014. Prognos 3 innefattar även en delårsrapport.
Redovisning av måluppföljning görs utifrån de fyra målen:
• Barns och elevers utveckling mot målen
• Normer och värden
• Inflytande/medskapande för barn, elever och föräldrar
• Lust att lära
Prognosen per augusti visar på ett underskott med totalt 3,8 miljoner kronor,
exklusive extra kostnader för Henåns skola som beräknas uppgå till 10,7 miljoner
kronor, vilket är ett försämrat resultat med -1,9 miljoner kronor i jämförelse med
prognostiserat resultat per april månad. En redovisning av underskottet per
verksamhet ser ut enligt följande:
•
•

•
•
•

•

•

Lärande (övergripande) redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 tkr.
Förskolan redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 tkr. Intäkterna per
augusti är högre än beräknad budget, vilket främst beror på den inkomstkontroll
som gjordes under våren. Personalkostnaderna beräknas vara högre under andra
delen av 2014, beroende på löneökningar och inflyttning av barn med behov av
särskilt stöd.
Grundskolan beräknar totalt få ett underskott med 800 tkr. Den höga intäktsnivån per augusti beror på statsbidrag, vilket jämnas ut av kostnader i samma
nivå.
Skolskjuts har ett prognostiserat underskott med - 400 tkr (dyra taxiresor under
vårterminen)
Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen redovisar en prognos och underskott
med - 1 800 tkr. En minskning av gymnasieelever inför höstterminen gör att
underskottet gällande köp av gymnasieplatser stannar upp. Personalkostnaderna
ökar under höstterminen och färre elever från andra kommuner ger lägre intäkter
under hösten.
Grundsärskola och gymnasiesärskola redovisar redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 tkr. Ökning av antal särskoleelever under höstterminen 2014 gör att
särskolans kostnader ökar. Även antalet fler gymnasiesärelever under vårterminen
gör att gymnasiesär i nuläget ligger med ett svagt minus.
Enskild verksamhet och interkommunal ersättning redovisar en prognos och
underskott med – 900 tkr. Utfallet är ungefär i nivå med prognosen. Beräknas
vara något lägre kostnader under höstterminen i och med att det köps färre
platser för grundskoleelever i andra kommuner samt något färre antal elever vid
friskolorna på Orust.
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Kostnaderna för Henåns skola beräknas uppgå till totalt 10 735 tkr:
• skolskjuts: 6 240 tkr
• personalkostnader: 600 tkr
• lokaler: 3 895 tkr
• De löpande kostnaderna beräknas uppgå till 870 tkr per månad.
En redovisning görs av viktiga händelser under året, genomförda och planerade
åtgärder och förändringar samt investeringar: bland annat har ledningskostnaderna
sjunkit i och med att tjänsten som skolchef ersattes av en tjänst som utvecklingschef,
inom förskolan har man upphört med att erbjuda gratis blöjor från och med januari
2014, inkomstkontrollen avseende avgift för både barnomsorg och fritids har
genomförts, omställningar gällande personalkostnaden inom grundskolan har
genomförts både genom varsel av elevassistenter och neddragning av lärarpersonal,
en temporär stängning av an avdelning i Ellös har genomförts från och med hösten
och när det gäller gymnasiet är det färre elever som är utspridda på gymnasieplatser
över hela landet.
Investeringarna berör främst Ängås skola, Varekils skola, Bagarevägens förskola,
Henåns skola och några investeringar i verksamheten (ljuddämpande åtgärder osv).
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________
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KS/2014:1298

§ 84
Information: Ansvaret kring mottagande av asylsökande
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ställer frågan om ärendet istället bör ges
information vid nästkommande sammanträde.
Utskottet för lärande beslutar
att ärendet utgår för att återupptas vid utskottet för lärandes sammanträde i oktober
månad.
_________
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LVS/2014:3

§ 85
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande
behandling av elever. Utifrån detta har en ny rutin och blankett tagits fram av
Förvaltningsområde Lärande. Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger
information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar gällande
kränkande behandling för perioden 2014-06-09 till 2014-07-17.
Det har inkommit en utredning och rapport från Henåns skola, som handlar om ett
bråk mellan två elever om samma lekredskap.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
_________
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§ 86
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information gällande inkommet beslut
och inkomna begäran om yttrande i anmälningsärenden från Skolinspektionen.
1. Skolinspektionens beslut av 2014-08-18 i ärende gällande Anmälan om kränkande
behandling för elev vid Henåns skola. Dnr LVS/2014:2-606.
Barn- och elevombudet förelade kommunen, i beslut i februari, att kommunen
skulle vidta åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling
uppfylls. Skolinspektionen bedömer. mot bakgrund av redovisade uppgifter, att
kommunen har vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
2. Förvaltningsrättens dom/beslut av 2014-08-19 i ärende gällande Överklagande av
beslut om skolskjuts enligt Skollagen för två elever (trafikförhållanden).
Dnr KS/2013:1488-623 och KS/2013:1489-623. Utifrån underlagen i målet, de
utredningar och bedömningar som gjorts, anser Förvaltningsrätten att tillräckliga
förutsättningar och trafikförhållanden finns som kan accepteras som skolväg och
att det därmed inte föreligger någon rätt till skolskjuts. Förvaltningsrätten avslutar
båda ärendena.
3. Diskriminerings-Ombudsmannens beslut av 2014-08-26 i ärende gällande beslut
om granskning av arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen, vid
Varekils skola. Dnr LVS/2014:7-600. Diskriminerings-Ombudsmannen bedömer
att skolan följer 3 kap § 14-16 diskrimineringslagen (DL), lämnar rekommendationer för det fortsatta arbetet och avslutar därmed ärendet.
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen, samt
att överlämna ovanstående myndighets beslut till Kommunstyrelsen för kännedom.
_________
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§ 87
Förvaltningsområdeschefen informerar
Förvaltningsområdeschef Henrik Lindh ger information om:
1. Sveriges bästa skolkommun 2014 (Lärarförbundets ranking)
I Lärarförbundets ranking har Orust klättrat upp till plats 49, från plats 107 år
2013. Lärarförbundet presenterar varje år sin lista med Sveriges bästa skolkommuner och utser Sveriges bästa skolkommun för att visa på kommunernas
viktiga roll som huvudmän för skolan. Listan bygger på 14 kriterier: allt från andel
barn i förskola och resurser till lärartäthet, där kommunerna hamnar på olika plats
i jämförelse med upplevd uppfyllelsegrad.
Resurser
Utbildade lärare
Lärartäthet
Friska lärare
Lärarlön
Kommunen som avtalspart
Andel barn i förskola
Genomsnittligt meritvärde, år 9
Elever godkända i alla ämnen
Gymnasiestudier inom 4 år
Högskolebehörighet
Övergång till högskola inom 3 år

2014
92
211
32
33
141
247
79
43
93
204
60
214

2013
136
225
75
112
105
251
11
41
102
157
142
270

2012
10
235
159
198
132
170
26
20
48
83
43
119

2. Arbetsmiljöverkets tillsyn och inspektion
Arbetsmiljöverket genomför en nationell tillsyn av skolan under 2013-2016.
Inspektionen gäller framförallt det systematiska arbetsmiljöarbetet med
fokusområdena hur kommunen arbetar med skolledarnas och arbetstagarnas
arbetsbelastning samt hur kommunen arbetar med riskerna för våld och hot i
skolorna. I Orust kommun har tillsyn och inspektion genomförts vid Ellös F-6
skola och Ängås F-9 skola.
Ett stort arbete kring dessa områden görs men Arbetsmiljöverket har aviserat
att man, via ett inspektionsmeddelande, önskar få redovisning och beskrivning av
följande rubriker:
• Fördelning/Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter
• Rutiner för undersökning av arbetsmiljön
• Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
• Rutiner vid praktik
• Våld och hot i arbetsmiljön
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• Samverkan om lokaler – uppgiftsfördelningen mellan skolorna och
fastighetsansvariga
• Introduktionsrutiner
• Tillbudsrapportering
Utskottet för lärande beslutar
att tacka för informationen.
_________

