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Datum

2021-01-25

Utskottet för lärande

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra
Plats och tid

Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2021-02-01, klockan 13:00

Närvarande

Ledamöter
Veronica Almroth (L)
Martin Reteike (Mp)
Robert Larsson (M)
Daniel Peterson (C)
Alexander Hutter (S)

Övriga

Katarina Levenby, sektorchef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
Lars Jansson, utvecklingschef
Sandra Åström, ekonom
Hanna Lindö, rektor Henåns skola
Ihrén Coleman, rektor Henåns skola
Martin Carbe, rektor Ängås skola

Ersättare
Michael Relfsson (FO)
Maria Sörkvist (C)
Elsie-Marie Östling (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sektor Lärande, 2021-02-03, klockan 07:00

Ärende
Information om grundsärskolans
verksamhet
Information om situationen kring Covid-19
inom Sektor Lärandes verksamheter
Förskolan i Ellös
Ny förskola i Svanesund
Budgetuppföljning 2020 - Sektor Lärande
Upphandling av skolskjuts
Resultatet från medarbetarenkäten 2020
avseende Sektor Lärande
Regional dialog om vuxenutbildning 2021
Samverkansprojekt mellan skola och individoch famijeomsorgen
Läsårstider 2021/2022 samt förläggning av
kompetensutvecklingsdagar m m
Sektorns information 2021 (Lärande)
Politikens information 2021 (Lärande)
Information: Rapportering av anmälan till
huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)

Diarienummer
KS/2020:1079

Föredragande
Hanna L/Ihrén C

KS/2020:350

Katarina L/Hanna L
och Martin C

KS/2020:707
KS/2020:708
KS/2020:220
KS/2019:948
KS/2021:97
KS/2021:98
KS/2020:1479
KS/2020:1465
KS/2021:26
KS/2021:27
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Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande

14.
15.

Ärende
Diarienummer
Information: Rapportering av anmälan till
huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
Information: Anmälan/Svar från
Skolinspektionen och övriga myndigheter

ORUST KOMMUN

Veronica Almroth
Ordförande

Marika Carlberg
Sekreterare

Föredragande

Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande

Information om grundsärskolans verksamhet
KS/2020:1079
Rektor för grundsärskolan ger information om verksamheten.
__________
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Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande
Information om situationen kring Covid-19 inom Sektor Lärandes verksamheter
KS/2020:350
Kommunstyrelsens ordförande fattade 2021-01-08, utifrån rekommendation av Smittskydd i
Västra Götalandsregionen, ett ordförandebeslut om distansundervisning för elever i årskurs 7-9
under perioden 2021-01-12--22, med möjlighet till förlängning.
Sektorchef och berörda rektorer ger information om situationen kring Covid-19 inom Sektor
Lärandes verksamheter.
__________
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Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande
Förskolan i Ellös
KS/2020:707
Förslag till beslut
1. Utifrån genomförd behovsanalys, ge sektorchef i uppdrag att beställa en förstudie avseende
Ellös förskolas verksamhetslokaler av Sektor Samhällsutveckling, fastighetsenheten.
2. Eventuella kostnader finansieras inom ramen för planperiodens investeringsbudget (KF
2020-11-12 § 98) alternativt inom sektorns budget.
__________
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-11 om igångsättning av investering och att
påbörja projektering samt process avseende mindre ombyggnation/anpassning av Ellös F-6
skolas lokaler till förskoleverksamhet. Beslut av samma karaktär togs även avseende Ellös 7-9
skolas lokaler till F-6 verksamhet. Arkitekt fick i uppdrag att upprätta ritningar för en förskola
med 4-5 avdelningar. Förslaget innebar förskoleavdelningar på två plan, vilket inte är optimalt
men möjligt. Ett alternativ som nämnts är att göra om ritningsförslaget så samtliga
förskoleavdelningar ryms på nedre plan och istället ha personalutrymmet på övre plan.
Dialog har under senare år förts kring alternativ lösning för en förskola i Ellös. Sektorchef och
lokalstrateg ger information i ärendet. Nuvarande fastighet för förskoleverksamhet i Ellös
bedöms i grunden vara ett mycket väl fungerande fastighet för att även framöver bedriva denna
form av verksamhet i, bland annat utifrån prognostiserat barnantal och antal kvadratmeter
friutrymme. Fastigheten är dock mycket sliten, ytskikt behöver renoveras. I samband med
planering av placeringen av förskola i Ellös, är det viktigt med en utförlig behovsanalys samt att
planera långsiktigt.
En renovering av Ellös F-6 skola till förskoleverksamhet bedöms vara betydligt mer kostsam än
att renovera eller bygga om nuvarande förskola. Det är främst kostnader för anpassning av
skolans utemiljö till förskoleverksamhet och trafiksituationen som bedöms innebära höga
kostnader. Verksamhetens förslag är att det tas ett politiskt beslut under hösten 2020 kring en
förändrad inriktning för förskola i Ellös, påbörja en ny och mer utförlig behovsbeskrivning för en
renovering/ombyggnation av befintlig förskolelokal och därmed frigöra lokalerna ”Gula villan”
och F-6 skolan för försäljning eller ombyggnation till annan verksamhet.
Kommunens lokalstrateg informerade, vid utskottet för lärandes sammanträde den 14 september
om två förslag till ny placering av Ellös förskola:
• Rotrenovering av befintlig förskola
• Eventuell utbyggnad av Strandgården och nybyggnation av förskola i samma byggnad på
förskolans nuvarande placering.
Förskolans nuvarande placering bedöms utgöra en fortsatt bra placering. En ny förskola i Ellös
bör byggas utifrån en 4-avdelningsförskola.
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Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande
Sektorchef ger information i ärendet utifrån upprättad behovsbeskrivning och behovsanalys för
förskolan i Ellös. En nybyggnation förordas som bästa alternativet med tanke på det skick som
nuvarande förskolebyggnad har.
En nybyggnation kräver en evakueringslösning för förskolan, under tiden ny förskola byggs. Ellös
f.d låg- och mellanstadieskola skulle kunna fungera som evakueringslokal, men då behöver
arbetet med ny förskola påbörjas så snart som möjligt.
Dialog förs kring alternativa placeringar, vilka eventuellt innebär en fördröjd process om arbete
med ny detaljplan krävs.
__________

6(19)

Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande
Ny förskola i Svanesund
KS/2020:708
Förslag till beslut
1. Utifrån genomförd behovsanalys, ge sektorchef i uppdrag att beställa en förstudie avseende
verksamhetslokaler för en ny förskola i Svanesund av Sektor Samhällsutveckling,
fastighetsenheten.
2. Eventuella kostnader finansieras inom ramen för planperiodens investeringsbudget (KF
2020-11-12 § 98) alternativt inom sektorns budget.
__________
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för lärande beslutade 2020-09-14 bland annat att ge Sektor Lärande i uppdrag att utreda
ärendet om ny förskolas placering i Svanesund vidare.
Svanesund är en av de orter som bedöms expandera utifrån ett långsiktigt perspektiv. Verksamhetens förslag är att det snarast tas ett politiskt beslut under hösten 2020 kring en förändrad
inriktning för placering av ny förskola i Svanesund, storleken på förskolan samt påbörja en ny
och mer utförlig behovsbeskrivning. För att få en större möjlighet till flexibilitet att möta de
behov om barnomsorg som kan uppstå i området, förordas en nya förskola med 5-6 avdelningar.
En ny förskola innebär större möjlighet att ersättas verksamheten vid Sesterviksvägens förskola
och därmed lösa situationen med tillfälliga lokaler.
Sektorchef och lokalstrateg informerade vid utskottets sammanträde 2020-06-08 om att det
tillfälliga bygglovet för nuvarande förskolemoduler vid Sesterviksvägens förskola, upphör att gälla
i april 2023. Planprogrammet för Västra Änghagen har flyttas fram i väntan på besked om bron,
dialog har förts kring annan placering av en ny förskola i Svanesund i samband med att
förskolemodulerna vid Sesterviksvägens förskola avvecklas. Ett politiskt beslut behöver tas
snarast kring förskolans placering i Svanesund, förskolans storlek osv. En nybyggnation av en
förskola utifrån redan framtagna ritningar, kan förkorta projekteringstiden.
I arbetet med detaljplan för Svanesund Centrum norra, som påbörjats, ingår ny förskola och 100
bostäder. Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-09-10, § 94, att tidsplanen för
färdigställandet av detaljplanen ska tidigareläggas med ett kvartal, till årsskiftet 2021/2022.
Utskottet för samhällsutveckling beslutade 2020-10-07 att föreslå Kommunstyrelsen besluta att
godkänna upprättat planprogram för Svanesund centrum för samråd. Frågan om en bro till
fastlandet har genomsyrat arbetet med planprogrammet. I och med att färjan till fastlandet redan
idag närmar sig sin maxkapacitet är en utveckling av Svanesund i någon större skala helt beroende
av att en kapacitetsökning, mest effektivt genom en bro, kommer till. I programmet finns ett
resonemang om hur samhället kan byggas ut i steg allteftersom en lösning på infrastrukturfrågan
arbetas fram.

7(19)

Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande
Planprogramförslaget för Svanesunds centrum ämnar att göra orten mer attraktiv med fler
boenden, mer service, tydligare kopplingar mellan bebyggelse och natur samt en tryggare plats att
vara på. Förslaget omfattar cirka 300 nya bostäder i ett centralt område som idag är förhållandevis
glesbebyggt. Bostäderna är främst i form av flerbostadshus, radhus samt parhus, boendeformer
som är ovanliga i Svanesund i dagsläget. Syftet är att göra Svanesund mer dynamiskt och
möjliggöra för inflyttning av familjer och personer i arbetsför ålder.
I den norra delen av området planeras en förskola för cirka 100 barn. Den ska både ersätta
tillfälliga lokaler på Sestervikens förskola och bidra till att täcka de expansionsbehov kommunen
har. Placeringen möjliggör att den befintliga naturen kan användas som en naturlig och
stimulerande förskolegård.
I kommunens lokalförsörjningsgrupp pågår arbetet med ny förskola i Svanesund Val och
utformning av en ny förskola sker i dialog mellan sektorchef, lokalstrateg och övriga berörda
proffessioner. Arbetsgruppen arbetar med att upprätta en behovsanalys, utifrån en byggnation av
en förskola med 6 avdelningar med möjlighet till utbyggnad med ytterligare 2 avdelningar i taget.
Ett alternativ för att förkorta byggprocessen är att bygga ny förskola utifrån redan framtaget
koncept.
Sektorchef ger information utifrån upprättad behovsanalys och behovsbeskrivning för en ny
förskola i Svanesund.
__________
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Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande
Budgetuppföljning 2020 - Sektor Lärande
KS/2020:220
Sektorchef ger information om ett preliminärt ekonomiskt utfall för Sektor Lärande avseende
budget 2020, utifrån januari-december månad 2020.
__________
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Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande
Upphandling av skolskjuts
KS/2019:948
Sektorchef ger information om processen för kommande upphandling av skolskjuts.
__________
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Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande
Resultatet från medarbetarenkäten 2020 avseende Sektor Lärande
KS/2021:97
Orust kommun genomför årligen en medarbetarenkät (HME). Frågorna i enkäten är framtagna
av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och syftar till att mäta ”hållbart medarbetarengagemang”. Resultatet presenteras som en del i det personal- och arbetsmiljöbokslut som
årligen upprättas.
Sektorchef ger övergripande information om resultatet avseende Sektor Lärande år 2020.
Redovisning görs utifrån varje enkätfråga samt parametrarna motivation, ledning och styrning.
__________
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Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande
Regional dialog om vuxenutbildning 2021
KS/2021:98
Skolverket genomför årligen regionala dialoger om vuxenutbildning. Skolverket vill på en bred
och övergripande nivå, följa hur kommunernas vuxenutbildning och dess skolformer utvecklas i
regionen. Detta ligger sedan till grund för Skolverkets fortsatta arbete med att stödja kommunerna i deras arbete.
Syftet med de regionala dialogerna från Skolverkets sida är att:
• Få en ökad förståelse för hur vuxenutbildningen och dess skolformer utvecklas genom att ta
del av arbetet med utvecklingsfrågor, samverkan, kvalitetsarbete osv i kommunerna och
regionerna.
• Samla information om hur förändringar av regelverk och riktade satsningar från staten
påverkar vuxenutbildningen.
• Inhämta underlag för rapportering av olika regeringsuppdrag.
• Sprida aktuell information som rör kommunernas vuxenutbildning.
• Skapa en mötesplats för inbjudna målgrupper och därmed stimulera fortsatta diskussioner,
nätverk samt fortsatt utvecklingsarbete i kommunerna och regionerna.
Målgrupper för dialogerna är ansvariga politiker och chefer för kommunernas vuxenutbildning
samt Arbetsförmedling och regionala företrädare/aktörer med utvecklingsansvar för
vuxenutbildning.
Sektorchef ger information om inkommen inbjudan till regional dialog om vuxenutbildning, som
är planerad 12 mars 2021.
__________
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Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande
Samverkansprojekt mellan skola och individ- och familjeomsorgen
KS/2020:1479
Politiken har beslutat att ge sektorerna Lärande och Omsorg en miljon kronor i extra anslag för
år 2021 och 2022, för ett projekt mellan individ- och familjeomsorgen (IFO) och skolan. Syftet
med projektet är att:
• Hitta en bra samverkansmodell som kan hjälpa ungdomar med problematik (till exempel
hemmasittare).
• Få en förbättrad dialog sektorerna emellan och hitta en modell som håller långsiktigt.
Sektorchef ger information om status i det pågående projektet.
__________
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Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande
Läsårstider 2021/2022 samt förläggning av kompetensutvecklingsdagar m m
KS/2020:1465
Sektorchef ger information om fastställda läsårstider avseende läsåret 2021/2022. Sektorchefen
har fastställande av läsårstider på delegation.
__________
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Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande
Sektorns information 2021 (Lärande)
KS/2021:26
Sektorchef ger information om aktuella ärenden.
__________
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Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande
Politikens information 2021 (Lärande)
KS/2021:27
Ordförande m.fl ger information om aktuella ärenden.
__________
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Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2020)
LVS/2020:2
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 (2020)
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det kommit in 38 rapporter: 24
rapporter avser Henåns skola varav 14 avser avslutade ärenden, 6 rapporter avser Ängås skola, 2
rapporter avser Ellös skola och 6 rapporter avser Varekils skola varav 1 avser avslutat ärende.
__________
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Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
LVS/2021:1
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 2 rapporter, båda
rapporterna avser Henåns skola.
__________
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Datum

2021-01-25
Utskottet för lärande
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Sektorchef ger information om inkommet beslut från Förvaltningsrätten.
1.

Förvaltningsrättens dom/beslut av 2020-12-22 i ärende om anmälan av överklagat beslut
i skolskjutsärende. Dnr K/2020:1087.
Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts med taxi för elev som går i
gymnasieskola, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har
överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. I mål om laglighetsprövning ska
ett överklagande ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då
det tillkännagavs på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.
Förvaltningsrätten avvisar överklagandet, med anledning av att överklagandet har kommit
in för sent.

__________
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