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Datum

2021-03-01

Utskottet för lärande

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

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

Fm: Verksamhetsbesök vid Stensbo Friskola, 2021-03-01 kl 10:00-12:00
OBS! Under rådande omständigheter genomförs verksamhetsbesöket
digitalt. Deltagande i utskottet träffas i s-rum Årholmen.
Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2021-03-08, 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
Anita Mattsson, skolsköterska/medicinskt ledningsansvarig skolsköterska

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

Utses att justera
Justeringens
plats och tid

1.
2.
3.
4.

5.

Digital justering, torsdag 11 mars klockan 07:00

Ärende
Kvalitetsuppföljning av Elevhälsans
medicinska insats i Orust kommun år
2020
Budgetuppföljning 2021 - Sektor
Lärande
Beslut om tillfälligt avsteg av regler för
skolskjuts vid växelvis boende och taxi
till särskola
Remissvar till Skolinspektionen
angående ansökan från
Thorengruppen AB om godkännande
som huvudman för en nyetablering av
en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun
Remissvar till Skolinspektionen
angående ansökan från
Thorengruppen AB om godkännande
som huvudman för en nyetablering av
en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Munkedal i
Munkedals kommun

Diarienummer
KS/2021:203
KS/2021:40
KS/2019:1406
KS/2021:276

KS/2021:277

Föredragande
Anita Mattsson

2(15)

Datum

2021-03-01
Utskottet för lärande

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ärende
Beslut av fördelning av statsbidraget
"Extra skolmijarden" år 2021
Resultatet från medarbetarenkäten
2020 avseende Sektor Lärande
Återkoppling: Verksamhetsbesöket
vid Stensbo Friskola
Sektorns information 2021 (Lärande)
Politikens information 2021 (Lärande)
Information: Rapportering av anmälan
till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2021)

ORUST KOMMUN

Veronica Almroth
Ordförande

Marika Carlberg
Sekreterare

Diarienummer
KS/2021:296
KS/2021:97
KS/2020:1079
KS/2021:26
KS/2021:27
LVS/2021:1

Föredragande

Datum

3(15)

2021-03-01
Utskottet för lärande

Kvalitetsuppföljning av Elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2020 KS/2021:203
Medicinskt ledningsansvariga skolsköterska ger information om kvalitetsuppföljningen avseende
elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2020.
__________

Datum

2021-03-01
Utskottet för lärande
Budgetuppföljning 2021 - Sektor Lärande
KS/2021:40
Sektorchef ger information om upprättad prognos och ekonomiskt utfall avseende budget 2021,
utifrån januari-februari månad 2021.
__________

4(15)

Datum

2021-03-01
Utskottet för lärande
Beslut om tillfälligt avsteg av regler för skolskjuts vid växelvis boende och taxi till särskola
KS/2019:1406
Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar att:
Göra avsteg under läsåret 2021/2022 kring ansökningsförfarandet för de elever som under läsåret
2020/2021 beviljats skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende samt skolskjuts med
taxi till särskola.
__________
Sammanfattning av ärendet
I kommunens regler för skolskjuts står att ansökan om skolskjuts vid gemensam vårdnad och
växelvis boende samt skolskjuts med taxi, ska ske årligen inför varje nytt läsår.
För att underlätta för vårdnadshavare och minska administrationen, önskar sektorn inför läsåret
2021/2022 göra ett tillfälligt avsteg från reglerna, vilket innebär att beviljade ansökningar under
pågående läsår inte behöver förnyas. Istället kommer slumpmässiga stickprov göras av båda
vårdnadshavares adresser och av barnets skolval, för att se att uppgifterna fortfarande stämmer
med vad som angavs i nuvarande ansökan.
__________
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Datum

6(15)

2021-03-01
Utskottet för lärande
Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun
KS/2021:276
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Orust kommun har inget att erinra mot godkännande av Thorengruppen AB som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun.
Skolinspektionen bör dock i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på platser och därmed
rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Sammanfattning av ärendet
Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet AB’s befintliga godkännande på
den befintliga enheten i Ale. I dagsläget erbjuds följande gymnasie-program på enheten: Barn- och
fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa, Försäljning- och serviceprogrammet, Bygg- och
anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad och måleri, El- och energiprogrammet med
inriktning elteknik, Industritekniska programmet med inriktning svetsteknik samt Fordons- och
transportprogrammet med inriktningarna personbil, transport samt lastbil och mobila maskiner. I
samband med ansökan önskar Thorengruppen AB utöka godkännandet med ytterligare två
gymnasieprogram: Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete samt
Vård- och omsorgsprogrammet.
Ansökan gäller samtliga ovanstående gymnasieprogram och sammanlagt cirka 310 platser vid fullt
utbyggd verksamhet.
Utredning
Orust kommun bedriver till och med vårterminen 2021 en egen gymnasieskola inom
Hantverksprogrammet med inriktning båtbyggeri och finsnickeri, programmet har haft riksintag
men kommer att avvecklas under våren. I övrigt bedriver kommunen ingen egen gymnasieskola
inom övriga angivna program. Kommunens elever bereds plats inom i första hand Uddevalla och
Stenungsunds gymnasieskolor. Kommunerna inom Fyrbodals kommunalförbund har ett
samverkansavtal gällande gymnasieutbildning. Uddevalla kommun och Orust kommun ingår i
Fyrbodals kommunalförbund.
Kommunens intention med att erbjuda program på Orust är att vara ett komplement för ett fåtal
elever som önskar att läsa på hemorten, inte att konkurrera med de utbildningar som bedrivs i
Uddevalla och Stenungsund.
Orust kommun ser därför att ett utökat programutbud bland gymnasieskolor i till exempel
Uddevalla, framförallt ökar konkurrensen mellan övriga gymnasieskolor i regionen.
Befolkningsprognos gällande antal 16-åringar folkbokförda i kommunen de kommande fem åren:
2021
155
2022
172
2023
164
2024
162
2025
165

Datum

2021-03-01
Utskottet för lärande

Bedömning
För elever från Orust kommun är det en fördel med ett stort utbud av gymnasieplatser i våra
grannkommuner. För Orust kommun är Uddevalla den största mottagaren av gymnasieelever.
Samtidigt kan en utökning av antalet platser leda till kostnadsökningar och svårigheter att
upprätthålla kvalitet inom utbildningarna, inte minst med tanke på bristen på utbildade lärare.
Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på platser och därmed
rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-01
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
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Datum

8(15)

2021-03-01
Utskottet för lärande
Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun
KS/2021:277
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Orust kommun har inget att erinra mot godkännande av Thorengruppen AB som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun.
Skolinspektionen bör dock i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på platser och därmed
rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Sammanfattning av ärendet
Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet AB’s befintliga godkännande på
den befintliga enheten i Munkedal. I dagsläget erbjuds följande gymnasieprogram på enheten: Byggoch anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad och måleri, El- och energiprogrammet
med inriktning elteknik, Industritekniska programmet med inriktning svetsteknik, Försäljning- och
serviceprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil. I samband
med ansökan önskar Thorengruppen AB utöka godkännandet med ytterligare två gymnasieprogram:
Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna pedagogiskt och socialt arbete samt fritid och hälsa,
Vård- och omsorgsprogrammet samt den ytterligare inriktningen plåtslageri inom Bygg- och
anläggningsprogrammet.
Ansökan gäller samtliga ovanstående gymnasieprogram och sammanlagt cirka 200 platser vid fullt
utbyggd verksamhet.
Utredning
Orust kommun bedriver till och med vårterminen 2021 en egen gymnasieskola inom
Hantverksprogrammet med inriktning båtbyggeri och finsnickeri, programmet har haft riksintag
men kommer att avvecklas under våren. I övrigt bedriver kommunen ingen egen gymnasieskola
inom övriga angivna program. Kommunens elever bereds plats inom i första hand Uddevalla och
Stenungsunds gymnasieskolor. Kommunerna inom Fyrbodals kommunalförbund har ett
samverkansavtal gällande gymnasieutbildning. Uddevalla kommun och Orust kommun ingår i
Fyrbodals kommunalförbund.
Kommunens intention med att erbjuda program på Orust är att vara ett komplement för ett fåtal
elever som önskar att läsa på hemorten, inte att konkurrera med de utbildningar som bedrivs i
Uddevalla och Stenungsund.
Orust kommun ser därför att ett utökat programutbud bland gymnasieskolor i till exempel
Uddevalla, framförallt ökar konkurrensen mellan övriga gymnasieskolor i regionen.
Befolkningsprognos gällande antal 16-åringar folkbokförda i kommunen de kommande fem åren:
2021
155
2022
172
2023
164
2024
162
2025
165

Datum

2021-03-01
Utskottet för lärande

Bedömning
För elever från Orust kommun är det en fördel med ett stort utbud av gymnasieplatser i våra
grannkommuner. För Orust kommun är Uddevalla den största mottagaren av gymnasieelever.
Samtidigt kan en utökning av antalet platser leda till kostnadsökningar och svårigheter att
upprätthålla kvalitet inom utbildningarna, inte minst med tanke på bristen på utbildade lärare.
Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på platser och därmed
rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-01
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
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Datum
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2021-03-01
Utskottet för lärande
Beslut av fördelning av statsbidraget "Extra skolmiljarden" år 2021
KS/2021:296
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Tilldela Sektor Lärande statsbidraget ”Skolmiljarden” för förstärkningar för elever i årskurs 4-9
under år 2021.
__________
Sammanfattning av ärendet
För att möta den tuffa utmaningen som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till
goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning
de har rätt till, trots pandemin.
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp
till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till
utbildning.
Kommunens bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
Orust kommun tilldelning av ”skolmiljarden” blir 1 275 317 kronor.
Statsbidraget kommer fördelas enligt nedanstående:
Orust kommun
1 109 899 kronor
Friskolor Orust
149 410 kronor
Utanför kommunen
16 008 kronor
Beräkningen har skett utifrån inskrivna elever i årskurs 4-9, inte särskolan.
Bedömning och utredning
Rektorerna har i samråd med sektorchef diskuterat vilken oro som finns kring elevernas resultat
utifrån att vi har haft en rådande pandemi som påverkat skolornas arbete i olika hög grad. Det är
främst bland eleverna i åk. 4-9 som rektorerna ser ett stort behov av extra insatser som har en
koppling till Covid-19. Sektorn önskar därför att få rikta det särskilda statsbidraget mot denna
grupp elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-01
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
Ekonomienheten
__________

Datum
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2021-03-01
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.
Vid utskottets sammanträde 2021-02-01 gav sektorchef information om resultatet avseende Sektor
Lärande år 2020 på en övergripande nivå för hela sektorn, både de områden där medarbetare angivit
ett positivt svar och de områden sektorn behöver arbeta extra med under 2021, vilka till största
delen berör stressrelaterade områden.
Sektorchef ger ytterligare information i ärendet.
__________

Datum

12(15)

2021-03-01
Utskottet för lärande
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Stensbo Friskola
KS/2020:1079
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Stensbo Friskola.
__________

Datum

2021-03-01
Utskottet för lärande
Sektorns information 2021 (Lärande)
KS/2021:26
Sektorchef ger information om aktuella ärenden.
__________
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Datum

2021-03-01
Utskottet för lärande
Politikens information 2021 (Lärande)
KS/2021:27
Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden
__________
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Datum

15(15)

2021-03-01
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 28 rapporter: 10 rapporter avser
Henåns skola, 4 rapporter avser Ellös skola varav 2 avser avslutade ärenden, 3 rapporter avser
Varekils skola och 11 rapporter avser Ängås skola.
__________

