Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för lärande

1

2021-05-10

Plats och tid:

Fm: Verksamhetsbesök vid Henåns F-9 skola, digitalt, 2021-05-10,
klockan 08:30-12:00
Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen/digitalt, 2021-05-10, klockan 13:00-15:00

Beslutande

Martin Reteike (Mp)
Robert Larsson (M)
Daniel Peterson (C)

Övriga deltagare

Katarina Levenby, sektorchef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
Lars Jansson, utvecklingschef
Sandra Åström, ekonom, § 37-44
Elsie-Marie Östling, tjänstgörande ersättare, § 37-44
Michael Relfsson, ej tjänstgörande ersättare, § 37-44

Utses att justera

Robert Larsson

Justeringens
plats och tid

Digital justering, fredagen den 14 maj klockan 16:00

Sekreterare

……………………………………………….
Marika Carlberg

Ordförande

……………………………………………….
Martin Reteike

Justerare

……………………………………………….
Robert Larsson

Paragraf 37-44

__________________________________________________________
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2021-05-10

Datum för anslags
uppsättande

2021-05-17

Datum för anslags
nedtagande

………………………………………………
Marika Carlberg

Comfact Signature Referensnummer: 1094647

2021-06-08

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för lärande

2021-05-10

§ 37

KS/2021:40

2

Budgetuppföljning 2021 - Sektor Lärande
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef ger information om upprättad prognos och ekonomiskt utfall avseende budget 2021,
utifrån januari-april månad 2021.
Sammanfattning av ärendet
Helårsprognosen för Sektor Lärande per april månad visar på ett prognostiserat resultat med 1,8
miljoner kronor. Resultatet är svårt att prognostisera, några orsaker till det är: kostnader som inte är
regelbundna under året (snöröjning, busskort, skolresor med taxi osv), föräldraintäkter för
barnomsorg, prisbilden för upphandlad skolskjuts och hur länge ersättning kommer ges för
sjuklönekostnader på grund av pandemin.
Resultatet per verksamhet ser ut enligt följande:
Sektor Lärande övergripande, inklusive skolskjuts
Sektor Lärande övergripande redovisar ett prognostiserat resultat med + 1,3 miljoner kronor.
Skolskjutskostnaderna bedöms få ett resultat med + 700 000 kronor. Vid slutförandet av
detaljbudgeten för 2021 var prisbilden otydlig för den upphandlade skolskjutsen. Utifrån den
information som nu finns är kostnaden drygt 1 miljon kronor lägre än budgeterat. Till följd av ny
skolskjutsupphandling kommer sektorn få kostnader för konsultstöd och för nytt administrativt
system som kommer införas. Bedömningen är att sektorn kommer kunna ta dessa kostnader inom
budgetram 2021.
600 000 kronor har lagts under sektorsövergripande som en ”pott” för avvikelser i sektorns
resursfördelningssystem. Planerad resursfördelning budgeteras per enhet men faktorer, som till
exempel om inflyttade barn och elever kommer välja kommunal eller fristående verksamhet, gör att
en pott avsätts centralt. Denna pott bedöms i dagsläget behövas till förskolan som haft betydligt fler
barn inskrivna än budgeterat under våren 2021.
Förskola
Förskolan redovisar ett prognostiserat resultat med + 900 000 kronor. Det har varit fler barn
inskrivna i kommunal förskola än budgeterat. Situationen har under många år varit att kommunen
köpt fler platser i annan kommun än vad kommunen sålt platser till annan kommun. Under 2020
började man se en förändrad trend och den trenden håller i sig. Andra orsaker till överskottet är
relaterade till pandemin: ersättning för sjuklönekostnader och att de inskrivna barnen är samma antal
som innan pandemin men nyttjandet av platserna har minskat. Detta gör att verksamheten kan
parera med minskade personalkostnader.
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Grundskola, inklusive grundsärskola
Grundskolan, inklusive grundsärskolan, redovisar ett prognostiserat resultat med – 1,2 miljoner
kronor. Sektorn fick en utökad budgetram 2021 med 2,5 miljoner kronor till grundsärskolan.
Prognosen visar att detta inte kommer täcka det ökade behovet av lärare och resurser till följd av
ökat elevantal. Grundskolan har under många år haft underskott. Flera skolenheter har haft
betydande underskott, men det har även funnits skolenheter med betydande överskott. Tendensen
är i dagsläget att de skolenheter som tidigare haft stora överskott nu minskar sina överskott, och att
skolenheter med stort underskott nu förbättrar sina resultat. Några orsaker till grundskolans
underskott är kostnader för särskilt stöd, behovet av vikarier, inköp av skyddsutrustning och det
extra stöd som sätts in för att hjälpa de elever där skolresultatet påverkats av pandemin. Idag är
tendensen att fler elever folkbokförda i kommunen, väljer att gå i grundskola på Orust och att fler
elever från andra kommuner väljer att studera inom grundskolan på Orust. Detta innebär ett
prognostiserat resultat med + 500 000 kronor gällande interkommunal ersättning för grundskolan,
men kan förändras snabbt.
Gymnasieskola/Vuxenutbildning
Gymnasiet och vuxenutbildningen redovisar ett prognostiserat resultat med + 800 000 kronor. Det
har gjorts omfattande neddragningar av personal under 2020. Dessa har helårseffekt 2021, vilket har
sänkt personalkostnaderna för verksamheten. Med ny rektor och en mindre personalstyrka är det
omfattande arbete som pågår, vilket gör att det i dagsläget inte är möjligt att få en tydligare bild kring
ekonomin för verksamheten. Bedömningen är att personalkostnaderna följer budget. Nedläggningen
av särvux (särskild utbildning för vuxna) beräknades sänka personalkostnaderna men samtidigt öka
kostnaden för köp av plats i annan kommun. Under våren 2021 köps dock ingen plats för särvux i
annan kommun, vilket gör att särvux redovisar ett överskott. Återbetalningen till Skolverket för
regional yrkesvuxenutbildning för år 2020 blir minst 300 000 lägre än beräknat. Budgeten för köp av
plats i annan kommun för gymnasieelever bedöms kosta i enlighet med budget.
Kulturskola
Kulturskolan redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 kronor.
Några händelser under tertial 1 år 2021:
Under perioden har verksamheterna varit präglade av den rådande pandemin. Förskolorna har haft
igång sin verksamhet men haft svårt att få tag på vikarier. Skolorna har haft utbrott av Covid-19 i
olika omfattning, men samtliga enheter har varit drabbade. Det har inneburit mycket arbete med
smittspårning och förändring av rutiner. Kommunens 7-9 skolor har haft undervisning delvis på
distans och delvis på plats i skolorna. Distansundervisningen har fungerat bra för en stor del av
eleverna, men det är inte optimalt att arbeta på sådant sätt under en lång period.
Kommunens förskollärare har påbörjat en utbildning som leds av Karlstads Universitet, där de
kommer får kompetensutbildning kring utbildning i förskolan. Det är en stor satsning då närmare 30
personal deltar i utbildningen som genomförs under 2021. Det förbereds en kommande utbildning
för kommunens barnskötare, för att även de ska ges ökad kunskap kring förskolans uppdrag.
Utbildningarna möjliggörs genom statsbidrag samt pengar från omställningsfonden.
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Barnomsorg på obekväm arbetstid (nattis) har flyttat till nya lokaler: modulen vid Ängsbergets
förskola. Flytten innebär större möjligheter till bättre anpassad miljö för de barn som är inskrivna i
verksamheten.
De sista fyra eleverna inom Båtbyggargymnasiet tog studenten i slutet av mars, där ett fåtal anhöriga
per student deltog i festligheterna. Byggnaden kommer behöva tömmas och inventarier ska antingen
avvecklas eller förflyttas. I dagsläget är det inget beslut taget kring denna fråga.
Orust kommun har en topplacering inom Västra Götalands län avseende behöriga lärare. Orust är
den kommun i länet som har högst andel behörig personal, hela 82 % av lärarna har behörighet. I
riket ligger Orust kommun på plats 12 av landets 290 kommuner.
Måluppfyllelse av de politiska målen
Upprättad uppföljning per april, ger en presentation kring måluppfyllelse och analys av de politiska
målområden som avser Sektor Lärande.
__________

Comfact Signature Referensnummer: 1094647

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för lärande

5

2021-05-10

§ 38

KS/2020:1525

Budget 2022-2024 - Sektor Lärande
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Utskottet för lärande gav den 7 april sektorchef i uppdrag att redovisa en ungefärlig prisbild vad det
skulle kosta att till fullo arbeta med mindre barngrupper i kommunens förskolor, utifrån alternativen
3 respektive 5 dagar per vecka.
Sektorchef ger information om förväntade effekter, kostnad och effekten för de enskilda
verksamheterna om arbetsmodellen med mindre barngrupper genomförs fullt ut. Arbete har pågått i
några år inom förskolan för att se hur kommunen skulle kunna arbeta med mindre barngrupper för
att uppfylla de riktlinjer som Skolverket satt. Enskild förskola har med hjälp av statsbidrag kunnat
testa nytt arbetssätt. Inom befintlig budget har kommunens förskolor kunnat dela upp barnen i
mindre grupper delar av dagen. Förskolorna har identifierat två begränsningar som hindrar dem i
arbetet med mindre barngrupper:
Den största begränsningen är att antalet anställda inte räcker till. Pedagogerna ska bemanna
förskolorna mellan klockan 6-18. Om man under merparten av dagen ska kunna dela upp
barngruppen i mindre grupper och samtidigt rymma lagstadgade raster samt få in planeringstid,
räcker inte befintligt antal personal. För att till fullo kunna nå Skolverkets riktlinjer skulle 9 x
100 % pedagoger behöva tillföras. Räknat på en barnskötarlön skulle det uppgå till 4 miljoner
kronor i ökad kostnad per år, utifrån det antal barn som idag befinner sig i kommunal förskola.
Vid ett genomförande under 3 dagar per vecka, uppgår kostnaden till 2,5 miljoner kronor.
Begränsning nummer två är den fysiska miljön, såväl inomhus som utomhus för att barngrupperna ska kunna vistas avskilda från varandra. Behovet för att lösa detta är 800 000 kronor
i investeringsmedel. En ekonomisk satsning på mindre barngrupper i de kommunala
förskolorna, skulle öka kostnaden per inskrivet barn. Resultatet av det, utifrån ”bidrag på lika
villkor”, är att ersättningen till de enskilda förskolorna ökar. Detta behöver tas med i beräkningen, vilket gör att prislappen ökar ytterligare med uppskattningsvis 500 000 kronor vid 5
dagar per vecka och 300 000 kronor vid 3 dagar per vecka.
På kort sikt är bedömningen att kvaliteten skulle öka i förskolan, färre relationer för barnen och en
ökad trygghet samt bättre arbetsmiljö för både barn och pedagoger. På medellång sikt är det
tänkbart att sjukskrivningskostnaderna skulle sjunka. Särskilt stöd inom förskolan är en betydande
kostnads- post och i de kommuner som arbetat med mindre barngrupper en tid, har särskilt stöd
minskat. På lång sikt är bedömningen att arbete med mindre barngrupper gynnar barnet som växer
upp. Ett förebyggande arbete skördar resultat på längre sikt, en insats i förskolan tros innebära en
besparing för grundskolan längre fram.
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Beslutsunderlag
Framgångsfaktorer som synliggjorts i undervisningen i mindre stadigvarande barngrupper inom de
kommunala förskolorna, daterat 2021-04-14
De kommunala förskolornas behov av ökat budgetanslag för att kunna bedriva undervisning i
mindre stadigvarande barngrupper större delen av barnens vistelsetid, daterat 2021-04-14
Budgetförutsättningar 2022-2024, reviderat 2021-05-11
__________
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Svar på E-förslaget "Kulturskola/kulturhus i Båtbyggargymnasiets lokaler i Henån"
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Anse E-förslaget besvarat, med hänvisning till tjänsteskrivelse daterad 2021-04-29.
__________
Sammanfattning av ärendet
Ett E-förslag har inkommit om att bygga om och anpassa Båtbyggargymnasiets lokaler i Henån till
kulturskolans behov.
Utredning
För att alla elever ska få samma möjlighet till undervisning oavsett bostadsort, erbjuder kulturskolan
så långt som möjligt undervisning under dagtid på respektive skola, genom att kulturskolans lärare
reser runt mellan de olika skolorna. Kulturskolan erbjuder eleverna vid kommunens tre fristående
skolor undervisning på samma villkor som den kommunala grundskolans elever.
Bedömning
Kommunen har upprättat en detaljplan för Åvägen del av Henån 1:306 m.fl. Syftet med detaljplanen
är att möjliggöra att fler bostäder och centrumfunktioner byggs om inom planområdet, att flera
befintliga fastigheter får en mer flexibel användning, att tillgodose och omorganisera
parkeringssituationen samt att iordningsställa området kring ån genom en å-promenad och park.
Detaljplanen beskriver att de parkeringsplatser som idag används av anställda på kommunhuset och
besökare till intilliggande verksamheter, kommer att bebyggas med nya bostäder när planen
genomförs. Anvisning kommer att ske till en ny parkeringsplats utanför planområdet, vilken
kommer lokaliseras till del av fastigheten Henån 1:306 som har använts av Båtbyggargymnasiet.
Den gamla fastigheten kommer rivas och ersättas med en ny parkeringsyta för cirka 120
parkeringsplatser. Parkeringen blir allmän och kan exempelvis användas av pendlare, allmänheten
och besökare.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-29
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
__________
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Arbetsmiljö- och personalbokslut 2020 - Sektor Lärande
Utskottets för lärandes beslut
Ärendet utgår och återupptas vid utskottets sammanträde i juni månad.
__________
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Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Henåns F-9 skola
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Henåns F-9 skola.
Det råder ett gott arbetsklimat och stor trivsel bland både personal och elever vid Henåns F-9 skola.
Det ges en samstämmig bild av både ledning, personal och elever. Man arbetar utifrån konceptet en
skola, även om de tre olika stadierna leds av respektive rektor. Man är stolt över sin skola, lokalerna
och varandra. Man hjälps åt över stadiegränserna i så stor utsträckning som möjligt. Skolan har hög
behörighet bland lärarna för årskurs 1-9. Inom fritidshemmen är personalens behörighet inte lika
hög.
Ledningen uppmärksammar att man nu börjat få allt fler ansökningar om byte av skola för elever i
årskurs 5 vid Orust Montessoriskola, där de elever man hittills tagit emot upplevs ha bristande
digitala kunskaper. Distansundervisningen för eleverna i årskurs 7-9 har mestadels fungerat väl men
är samtidigt en utmaning, bland annat för att behålla eleverna uppkopplade hela skoldagen. De
neddragningar som gjorts de senaste åren har fått konsekvenser för verksamheten. Den senaste tiden
har det förekommit mer skadegörelse på skolgång och skolans fasad under kvällar och helger.
En tjänst som skolgårdspedagog planeras att rekryteras inför höstterminen 2021, och på så sätt
stärka rastvärdskapet.
Några styrkor som ledningen nämner är den höga lärarbehörigheten, de fina skollokalerna, väl
fungerande elevhälsa, bra samverkan rektorerna emellan samt lärarnas engagemang, vilja att utveckla
verksamheten. Man ger Sektor Omsorg en stor eloge för en fantastisk service kring testning och
smittspårning av Covid-19. Några utmaningar som nämns är det ökade elevantalet med behov av
särskilt stöd, avsaknaden av logoped, socialpedagog och undervisningsmöjlighet i svenska som
andraspråk. Samarbetet med socialtjänsten fungerar inte tillräckligt tillfredsställande, orosanmälan
görs men samarbetet och återkoppling kan förbättras. En styrka som nämns är skolans
lokaler/lokalyta, den är samtidigt en utmaning för att kunna dela upp eleverna i mindre grupper
Några av de styrkor som personalen lyfter fram är personalens stora engagemang och samarbetsvilja,
att man är en bra personalgrupp som stöttar varandra, det kollegiala lärandet, den höga lärarbehörigheten, satsningen på elevhälsan och skolans lokaler. Några utmaningar som nämns är
tillgången till lokalyta för att skapa mindre barn-/elevgrupper, det ökade antalet elever med psykisk
ohälsa/socialt utsatta elever, hitta lösningar för elever som har behov av särskilt stöd, tillgången på
vikarier, kraven om sparbeting och neddragningar, att bättre få ihop en F-9 skola och göra övergången för eleverna i årskurs 6 till årskurs 7 så smidig som möjligt (den största förändringen för
eleven under sina år i grundskolan).
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Några av de styrkor som eleverna i årskurs F-6 nämner är lärarna, att man i vissa årskurser får vara
med mer och bestämma upplägget av lektionerna, slöjdsalen, att man får göra bra förberedelser
inför de nationella proven och skolmaten. Några förbättringsområden som eleverna nämner är fler
rastvakter, ökad variation/flera alternativ när det gäller skolmaten (mer mat som eleverna tycker
mycket om) och att lektionerna genomförs oftare med grupparbeten, Kahoot och praktiska
övningar.
Dialogen med eleverna i årskurs 7-9 handlade mestadels om för- och nackdelar kring distansundervisningen, upplevelsen av att det oftare är prov då man har undervisningen förlagd till skolans
lokaler, svårigheten med logistiken att hämta skollunch och möjligheten till extra stöd för alla elever
som önskar detta oavsett anledning.
__________
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Sektorns information 2021 (Lärande)
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef ger information om aktuella ärenden:
Covid-19 - nuläge
I dagsläget sker mestadels arbete kring smittspårning. Orust hat tidigare legat högt i smittspridning,
men det har skett en minskning senaste tiden. Dialog förs kring hur skolavslutning ska genomföras
2021, eventuellt blir det enligt samma upplägg som förra året.
Barnomsorg under sommarveckorna 28-31
I år kommer barnomsorg i förskola och fritidshem erbjudas på en av öns orter: Henån. Ängsbergets
förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid(nattis) och Henåns skolas fritidshem kommer att ha
öppet verksamheten under sommarveckorna 28-31. En e-tjänst är inrättad för ansökan.
Kompetensutbildning för förskollärare och barnskötare
Cirka 30 av kommunens förskollärare har påbörjat en utbildning som leds av Karlstads Universitet,
där de kommer får kompetensutbildning kring utbildning i förskolan som genomförs under 2021.
Denna utbildning möjliggörs genom statsbidrag från Skolverket. Kommunens barnskötare kommer
också erbjudas kompetensutbildning för att även de ska ges ökad kunskap kring förskolans uppdrag,
vilket möjliggörs genom beviljade medel från omställningsfonden.
Upphandling av skolskjuts
Upphandling av ny skolskjuts pågår.
Grundsärskolan – budget 2023
Det ökade elevantalet inom grundsärskolan för kommande läsår förväntas bli högre än tidigare
beräknat. Det innebär ökade kostnader år 2023, som inte bedöms kunna rymmas inom budgetram.
Nytt kollektivavtal för lärare – HÖK21
Det har upprättats ett nytt kollektivavtal för lärarna, HÖK21. Avtalet beskriver bland annat att:
Ett engångsbelopp ska utbetalas med utbetalning i juni månad 2021.
LOV-skola: ersättning ska ges med antingen 150 eller 200 %, max 6 dagar.
Ett fortsatt partsgemensamt arbete med HÖK18 kring arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid
och lönebildning.
Strategisk kompetensförsörjningsplan (ska vara klar och förhandlad senast 2022-03-31).
Tjänstefördelning omfattas av primär förhandlingsskyldighet
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Lönerevisioner följer ett processavtal, som inte har någon central pott, utan processen ska få fram
behovet utifrån de analyser som görs.
__________
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Politikens information 2021 (Lärande)
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Vice ordförande m fl ger information om aktuella ärenden:
Framtida organisation inom individ- och familjeomsorgen (IFO)
Budgetförhandlingar inför 2022
Kommande arbete med Optiplan
__________
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LVS/2021:1

Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
Utskottets för lärandes beslut
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt skrivning i nya Skollagen, ska rektor informera huvudmannen om kränkande behandling av
elever. Utifrån detta har rutin och blankett tagits fram av Sektor Lärande. Informationen ska inte
göras på individuell nivå utan i form av mängdredovisning och utifrån professionell bedömning av
anmälningarna som lämnas in.
Sektorchef ger information och redovisning av inkomna rapporter och utredningar (2021) gällande
diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 24 rapporter: 13 rapporter avser
Henåns skola varav 2 avser avslutade ärenden, 3 rapporter avser Varekils skola varav 1 avser avslutat
ärende, 2 rapporter avser Ellös skola varav 1 avser avslutat ärende och 6 rapporter avser Ängås
skola.
__________
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