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Utskottet för lärande 2022-05-09 

 

 

 

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Svanesunds förskolor, 2022-05-09,  
 klockan 09:00-12:00 
 Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2022-05-09, klockan 13:00-15:30 
 
Beslutande Veronica Almroth (L) 
 Martin Reteike (MP) 
 Robert Larsson (M) 
 Daniel Peterson (C) 
 Alexander Hutter (S) 
 
Övriga deltagare Katarina Levenby, sektorchef 
 Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola 
 Sandra Åström, verksamhetcontroller 
 Marika Solindon, barn- och ungdomssamordnare, § 30 
 Pia Hansson, trafikplanerare, § 31 
 Michael Relfsson, ej tjänstgörande ersättare, § 30-38 
 Elsie-Marie Östling, ej tjänstgörande ersättare, § 30-38 
 
Utses att justera Martin Reteike 
 
Justeringens  Digital justering, torsdag den 12 maj klockan 12:00 
plats och tid  
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 30-38 
 Marika Carlberg 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Veronica Almroth 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Martin Reteike 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för lärande 
 
Sammanträdesdatum 2022-05-09 
 
Datum för anslags 2022-05-12 Datum för anslags 2022-06-03 
uppsättande  nedtagande 
 
 
 ……………………………………………… 
 Marika Carlberg 
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§ 30 KS/2020:1479 
 
Information om det pågående samverkansprojektet mellan skola och individ- och 
familjeomsorgen 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och ungdomssamordnare Marika Solindon ger en nulägesbild och information om det pågående 
samverkansprojektet mellan skola och individ- och familjeomsorgen. Det har startats en arbetsgrupp 
som består av olika professioner från både skola och socialtjänst.  
 
Det har även gjorts ett förtydligande av uppdraget SIP (samordnad individuell planering). En 
samordnad individuell plan (SIP) ska alltid upprättas tillsammans med den person som har behov av 
insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem. Planen ska tydliggöra vem som gör vad  
och när.  
 
Det förebyggande arbetet upplevs fungera bättre i Henånområdet än på övriga orter. Den största 
anledningen till detta, upplevs bero på att expertis som till exempel vårdcentral och familjebehandlare 
finns samlad där. 
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§ 31 KS/2019:948 
 
Information om det pågående arbetet med ny skolskjutsorganisation, läsåret 2022/2023 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Trafikplanerare ger information om det pågående arbetet med ny skolskjutsorganisation inför läsåret 
2022/2023. Det görs kontinuerliga avstämningar med Optiplan och bussbolaget för att ytterligare 
optimera och korta bussturerna. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juni och vårdnadshavare kan 
då se sitt barns resor i vårdnadshavarportalen. I dagsläget är det ett fåtal elever som kommer få 
längre avstånd till/från hållplatsen, vilket innebär en längre restid räknat från hemmet. En personlig 
kontakt kommer tas med berörda elevers vårdnadshavare innan 30 juni. 
 
Den nya skolskjutsorganisationen ger kommunen bland annat ökad möjlighet att justera trafiken, 
ökad säkerhet och bättre insyn hos bussbolaget. 
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§ 32 KS/2022:85 
 
Budgetuppföljning 2022 - Sektor Lärande 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Föreslå kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna uppföljning och årsprognos per april 2022 för Sektor Lärande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och verksamhetcontroller ger information om upprättad prognos och ekonomiskt utfall 
avseende budget 2022, per april månad. 
 
Sektor lärandes bedömning är att helårsprognosen per april månad visar på ett prognostiserat 
resultat med - 1,1 miljoner kronor, vilket är en förbättring i jämförelse med prognosen per februari. 
Prognosen har sjunkit betydande sedan februari månad: från - 4,2 miljoner kronor till - 1,1 miljoner 
kronor. Det finns fortfarande intäkter och kostnader som är svårbedömda för hösten, vilket gör att 
det är svårbedömt att göra en prognos. Om sektorn inte haft den extra kostnaden för att iordnings-
ställa ersättningslokal och utegård för Ellös förskola, hade sektorn prognostiserat ett nollresultat eller 
ett mindre plusresultat per april månad. Med anledning av den osäkra prognosen, önskar sektorn 
avvakta till delårsbokslutet per augusti, med att eventuellt söka ersättning från Kommunstyrelsens 
pott till förfogande för extrakostnaderna för Ellös förskola, om det då fortfarande bedöms finnas ett 
underskott för sektorn. 
 
Grundskolan, inklusive grundsärskolan, bedöms gå med underskott. Orsakerna är främst det ökade 
antalet elever i grundsärskolan samt att alltfler elever har särskilda behov. Underskott förväntas  
även för förskolan, vilket till största delen beror på kostnaderna för evakuering av Ellös förskola. 
Gymnasiet och vuxenutbildningen förväntas få ett mindre överskott, vilket främst beror på vakanta 
tjänster under vårterminen. 
 
Periodens resultat beräknas genom resultatet per april jämfört med 1/3 av årets budget. Sektor 
Lärande har inte samma nivå på kostnader och intäkter över året och delårsresultatets utfall har 
därför svag koppling till prognostiserat utfall för helåret. 
 
Resultatet per verksamhet ser ut enligt följande: 
 
Sektor Lärande övergripande, inklusive skolskjuts 
Sektor Lärande övergripande redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 miljoner kronor. Ingen 
avvikelse. 
 
Förskola 
Förskolan redovisar ett prognostiserat resultat med - 200 000 kronor. Sektorn har en ej budgeterad 
kostnad för iordningsställande av ersättningslokal med tillhörande utegård för Ellös förskola, som 
beräknas uppgå till 1,45 miljoner kronor. I gengäld beräknas ett plusresultat finnas mot budget 
avseende föräldraintäkter. En annan gynnsam faktor ur ekonomisk synvinkel är att kommunen haft 
inskrivna barn från andra kommuner, vilket innebär betydande intäkter. 
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Grundskola, inklusive grundsärskola 
Grundskolan, inklusive grundsärskolan, redovisar ett prognostiserat resultat med – 1,6 miljoner 
kronor. Grundskolan är den verksamhet som presenterar störst skillnad i prognos per april kontra 
prognosen per februari: en förbättring med 1,7 miljoner kronor. Det som haft störst effekt är den 
budgetutökning som skett tack vare Skolmiljarden. Till viss del planeras insatser under hösten av 
dessa medel, vilket inte hade varit möjligt utan detta bidrag. De främsta orsakerna till det prognos-
tiserade underskottet är det ökade elevantalet i grundsärskolan och det ökande antalet elever som  
har behov av särskilt stöd. Inom grundsärskolan beräknas personalgruppen behöva utökas med tre 
årsarbetare. 
 
Gymnasieskola/Vuxenutbildning 
Gymnasiet och vuxenutbildningen redovisar ett prognostiserat resultat med + 650 000 kronor,  
vilket främst beror på vakanta tjänster under vårterminen. 
 
Kulturskola 
Kulturskolan redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 kronor. Ingen avvikelse. 
 
Några händelser under tertial 1 år 2021 
En fristående skola har överklagat bidragsnivån avseende lokalbidrag för 2021 och 2022 till 
Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens dom daterat i april är till friskolans fördel. Orust kommun 
har överklagat Förvaltningsrättens beslut och Kammarrätten har beslutat om prövningstillstånd. 
 
Sektorn har beslutat om en förändrad struktur och fördelning av förskolorna mellan rektorerna i 
förskolan. Från och med hösten kommer en rektor ha ansvaret för Tvets och Varekils förskolor,  
en rektor ha ansvaret för Ellös och Ängsbergets förskolor, en rektor fortsätter ha ansvaret för 
Bagarevägens förskola och en rektor ha ansvaret för förskolorna i Svanesund. 
 
Ellös förskola planerar sin evakuering och i början av maj gick upphandlingen för en ny förskola ut. 
 
Två stora förändringar till hösten som krävt mycket förberedande arbete under denna period är det 
nya verksamhetssystemet Schoolsoft samt förändringarna kring den nya skolskjutstrafiken. 
 
Förskolorna och skolorna har under vårterminen kunnat återgå till ordinarie verksamhet och i stort 
sett lämnat pandemin bakom sig. Nationella prov genomförs enligt plan, vilket inte skett de senaste 
två åren. Grundskolan har i dagsläget tagit emot nio ukrainska barn, vilket fungerat mycket bra. 
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§ 33 KS/2022:721 
 
Remissvar på promemoria "Etableringsstopp för fristående skolor och fritidshem med 
konfessionell inriktning" 
 
Förslag till beslut 
Utskottet för lärande beslutar att 
1. Orust kommun anser att utredningens förslag bör bifallas och att kommunen inte har några 
 synpunkter på förslaget. Kommunen vill understryka att det är bra om tillsynen för fristående 
 förskolor utreds ytterligare, då det för en mindre kommun är ett resurskrävande ansvar att 
 utöva tillsyn på dessa enheter. 
2. Överlämna kommunens yttrande/remissvar till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I inkommen promemoria från Utbildningsdepartementet lämnas förslag till ändringar i skollagen 
(2010:800), som innebär att det införs ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående 
fritidshem men konfessionell inriktning. Etableringsstoppet införs dels genom att det i skollagen 
anges att såväl undervisningen som utbildningen i övrigt vid fristående skolor och fristående 
fritidshem ska vara icke-konfessionell, dels genom att äldre bestämmelser ska gälla för befintliga 
fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning. Ändringarna föreslås  
träda i kraft den 1 juli 2024. 
 
I promemorian lyfter man även att man ska se över tillsynsansvaret mot fristående förskolor. 
Utredningen anser att det finns skäl att överväga om uppgiften att godkänna enskilda som 
huvudmän för fristående förskolor och fristående fritidshem som inte hör till en fristående 
skolenhet, samt om uppgiften att utöva tillsyn över dessa verksamheter, ska samlas hos en central 
myndighet. Utredningen inser samtidigt att detta är en ingripande förändring som bör bli föremål  
för ytterligare överväganden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-26 
 
Beslutet skickas till 
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet 
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§ 34 KS/2021:1212 
 
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Svanesunds förskolor 
 
Utskottets för lärandes beslut 
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
2. Följa upp frågan och behovet av en kontinuerlig underhållsplan av fastigheterna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Svanesunds 
förskolor. 
 
Det råder ett gott klimat vid Svanesunds förskolor. Personalen upplevs mycket professionell, 
pedagogisk, engagerad positiv som stöttar varandra och har ett prestigelöst förhållningssätt.  
 
Verksamhetsbesöket inleddes med en rundvandring och okulär besiktning av Sesterviksvägens 
förskolas lokaler. Båda förskolorna har slitna lokaler, vilket till största delen beror på kommunens av 
saknad av kontinuerlig underhållsplan. Det finns ett stort behov av en sådan plan för kommunens 
verksamheter. Sesterviksvägens förskola har haft en extra tuff period senaste tiden i samband med 
personalrelaterade händelser som sjukdom och bortgång. 
 
Det råder en bra kommunikation mellan rektor/personal för förskolorna och rektor för grund-
skolan, vilket underlättar och möjliggör en väl fungerande och bra övergång för barnen från förskola 
till skola. 
 
Förskolornas största utmaningar är bland annat lokalerna inte är anpassade för att möjliggöra mindre 
barngrupper, att arbeta bort den samvetsstress som personalen kring upplevelsen att inte kunna göra 
tillräckligt och erbjuda service utifrån den ambitionsnivå man har samt att fortsätta arbetet men den 
ekonomiska, ekologiska och mänskliga hållbarheten. 
 
Förskolornas styrkor är bland annat förskolornas fantastiska lägen med natur till hav och natur som 
bjuder in till många olika och roliga projekt samt förskolornas tänk och arbete kring hållbarhet med 
fokus på miljö. 
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§ 35 KS/2022:8 
 
Sektorns information 2022 (Lärande) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information om aktuella ärenden: 
 
Rekrytering av rektor till förskolor 
Rektor för Ellös och Tvets förskola avslutar sitt uppdrag i kommunen i samband med pensions-
avgång och rektor för Svanesunds förskolor avslutar sitt uppdrag för nytt uppdrag i annan kommun. 
Rekrytering av två nya rektorer pågår. Det är en bra sökbild för båda uppdragen. 
 
Förändring av fördelning av förskolor mellan rektorerna 
I samband med rekrytering av två nya rektorer, kommer en förändring göras av fördelningen av 
förskolorna mellan rektorerna. Förändringen innebär rektorsuppdrag för Tvets och Varekils 
förskolor (istället för nuvarande ansvarsområde Tvet och Ellös) och för Ängsbergets förskola och 
Ellös förskola (istället för nuvarande ansvarsområde Ängsbergets och Varekil). Den förändrade 
organisationen har samverkats och förhandlats med facklig part. 
 
Statsbidraget Lärarlönelyftet 
Riksdagen har beslutat att minska statsbidraget Lärarlönelyftets anslag från och med 2023, från 
nuvarande 3 miljarder kronor till 2 miljarder kronor. I budgetpropositionen finns även en avisering 
om en minskning till 1 miljard kronor år 2024.  Detta är en åtgärd som görs för att de riktade 
statsbidragen på utbildningsområdet ska bli färre och enklare, en ambition som aviserades i 
budgetpropositionen för 2018. Pengarna från lärarlönelyftet överförs till statsbidrag för stärkt 
likvärdighet och kunskapsutveckling (SFS 2018:49). Statsbidraget för stärkt likvärdighet och 
kunskapsutveckling kan inte användas för lärarlöner. 
 
Resa till Polen (Auschwitz) 
Resorna till Auschwitz i Polen anordnas idag för elever i årskurs 9, utifrån två olika modeller. Ingen 
av modellerna innebär att kommunen står för kostnader, men i ett fallen är skolan med och 
anordnar resan. Kommunen ska inte arrangera resor som inte kommunen står för och bekostar. 
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§ 36 KS/2022:9 
 
Politikens information 2022 (Lärande) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Ärendet utgår med anledning av att det inte finns någon information att delge. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande informerar om att Fyrbodals ordförandemöte flyttats fram och kommer anordnas nästa 
vecka. Information från mötet kommer ges vid utskottets för lärandes sammanträde i juni månad. 
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§ 37 LVS/2022:1 
  
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022) 
 
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 (2022) gällande 
diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 5 rapporter: 4 rapporter avser 
Henåns skola och 1 rapport avser Ängås skola. 
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§ 38 
  
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter 
 
Utskottets för lärandes beslut 
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information om inkommet beslut från Kammarrätten i Göteborg. 
 
1. Kammarrättens beslut av 2022-05-04 i ärendena om överklagande av Förvaltningsrättens dom  
 avseende lokalbidrag till fristående skola år 2020 och 2021. Dnr KS/2020:1516 och 2021:1522. 
 Kammarrätten beslutar att meddela prövningstillstånd men avvisar kommunens yrkande om  
 inhibition. 
 
 
 
 


