
   Datum    1(10) 
  2022-10-03  
 
 
 
Utskottet för lärande KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
 
Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola, 2022-10-10, klockan 08:15-12:00 
 OBS! Endast presidiet deltar. 
 
 Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2022-10-10, klockan 13:00- 
 
Närvarande Ledamöter Ersättare 
 Veronica Almroth (L) Michael Relfsson (FO) 
 Martin Reteike (MP) Maria Sörkvist (C) 
 Robert Larsson (M) Elsie.Marie Östling (S) 
 Daniel Peterson (C) 
 Alexander Hutter (S) 
 
Övriga Katarina Levenby, sektorchef 
 Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola 
 Lars Jansson, utvecklingschef 
 Sandra Åström, verksamhetcontroller 
 Catharina Karlsson, rektor gymnasiet/vuxenutbildningen 
 Pia Hansson, trafikplanerare 
 
Utses att justera 
 
Justeringens plats  Digital justering, torsdag den 13 oktober, klockan 16:00 
och tid 
 
 
 

Ärende Diarienummer Föredragande 
1. Revidering av resehandbok och regler 

för inackorderingsbidrag 
KS/2022:1550  

2. Information om 
skolskjutsorganisationen 

KS/2019:948  

3. Kommunrevisionens grundläggande 
granskning år 2022 - Svar från Sektor 
Lärande 

KS/2022:1539  

4. Återkoppling: Verksamhetsbesöket 
vid Ellös skola 

KS/2021:1212  

5. Sektorns information 2022 (Lärande) KS/2022:8  
6. Politikens information 2022 (Lärande) KS/2022:9  
7. Information: Rapportering av anmälan 

till huvudman enligt 6 kap § 10 
Skollagen (2022) 

LVS/2022:1  



   Datum    2(10) 
  2022-10-03  
 
Utskottet för lärande 
 
 

Ärende Diarienummer Föredragande 
8. Information: Beslut/Svar från 

Skolinspektionen och övriga 
myndigheter 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
 
 
 
Veronica Almroth Marika Carlberg 
Ordförande  Sekreterare 
 
 
 
 
  



   Datum    3(10) 
  2022-10-03  
 
Utskottet för lärande 
 
 
 
 
Revidering av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag 
KS/2022:1550 
 
Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Fastställa det reviderade förslaget till resehandbok och regler för inackorderings- 
 bidrag, daterat 2022-09-30. 
2. Reglerna gäller från och med 2023-01-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande handbok för handläggning av inackorderingstillägg och resestöd i Orust kommun 
antogs av barn- och utbildningsnämnden 2010-05-17.  
 
Utredning 
Vuxenutbildningsenheten har gjort en översyn av handboken och utarbetat ett förslag till 
revidering av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag. Revideringar har gjorts dels 
utifrån kommunens förra handbok samt dels ur andra kommuners liknande riktlinjer.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Resehandbok och regler för inackorderingsbidrag, daterad 2022-09-30 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Lärande, Vuxenutbildningen 
 
  



   Datum    4(10) 
  2022-10-03  
 
Utskottet för lärande 
 
 
 
Information om skolskjutsorganisationen 
KS/2019:948 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger uppdaterad information i ärendet.  
 
 
  



   Datum    5(10) 
  2022-10-03  
 
Utskottet för lärande 
 
 
 
Kommunrevisionens grundläggande granskning år 2022 - Svar från Sektor Lärande 
KS/2022:1539 
 
Förslag till beslut 
Utskottet för lärande beslutar att: 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisionen genomför en årlig grundläggande granskning av kommunens verksamhet. Syftet med 
den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att 
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. 
 
Inom ramen för den grundläggande granskningen ställs skriftliga frågor till Sektor Lärande, som 
sektorn svarat på. Sektor Lärande lämnar svaren som information till utskottet för lärande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Svar från Sektor Lärande på frågor från revisionen i den grundläggande granskningen år 2022 
 
 
 
  



   Datum    6(10) 
  2022-10-03  
 
Utskottet för lärande 
 
 
 
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös skola 
KS/2021:1212 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Ellös skola. 
 
 
 
  



   Datum    7(10) 
  2022-10-03  
 
Utskottet för lärande 
 
 
 
Sektorns information 2022 (Lärande) 
KS/2022:8 
 
Sektorchef ger information om aktuella ärenden. 
 
 
 
  



   Datum    8(10) 
  2022-10-03  
 
Utskottet för lärande 
 
 
 
Politikens information 2022 (Lärande) 
KS/2022:9 
 
Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden. 
 
 
 
  



   Datum    9(10) 
  2022-10-03  
 
Utskottet för lärande 
 
 
 
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022) 
LVS 2022:1  
 
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 (2022) 
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 11 rapporter: 6 rapporter 
avser Henåns skola varav 1 avser avslutat ärende, 1 rapport avser Ellös skola och 4 rapporter 
avser Ängås skola. 
 
  



   Datum    10(10) 
  2022-10-03  
 
Utskottet för lärande 
 
 
 
Information: Beslut/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information om inkomna beslut från Förvaltningsrätten. 
 
1. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-13 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1300. 
 Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
 kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
 överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
2. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-13 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1301. 
 Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
 kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
 överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
3. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-08-30 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1307. 
 Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
 kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
 överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
4. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-27 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1383. 
 Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
 kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
 överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
5. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-20 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1429. 
 Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
 kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
 överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
6. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-21 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1430. 
 Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
 kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
 överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
7. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-28 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1367. 
 Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
 kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
 överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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