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§ 39 KS/2022:959 
 
Information om kapacitetsutredningen av verksamheterna inom Sektor Lärande 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Konsult Leif Edin ger en rapport kring kapacitetsutredningen och lokalförsörjningsplaner för 
kommunens förskolor och grundskolor perioden 2023-2029. Rapporten ges kring kapacitet och 
behov utifrån parametrarna: 
• Per respektive förskola/grundskola, 
• Per ålder 
• Per prognosområde väst/norr/öst 
• Per år 
 
Förskola 
Räknat per område kommer det saknas förskoleplatser i prognosområde norr de närmsta åren, 
övriga områden har relativt stor eller tillräcklig kapacitet om framtida efterfrågan är samma som  
idag. Behovet för norr och väst prognostiseras öka något under perioden 2023-2029, medan behovet 
för öst prognostiseras öka relativt mycket och kan öka ytterligare efter år 2029 då planerad 
nybyggnation är klar. 
 
Grundskolan 
Utöver ovanstående parametrar, är skolornas kapacitet även beräknad utifrån bland annat: 
• Kommunens timplan för grundskolan 
• 35,6 undervisningsveckor per år 
• Halvklass i salar för hemkunskap, slöjd och NO-laboratorium 
• Klasstorlek med maximalt 27 elever i förskoleklass och årskurs 1-6 samt maximalt 30 elever i  
 årskurs 7-9 
• Matsalsstorlek 
 
Beräkningarna visar att kapaciteten inom grundskolorna är tillräcklig även vid en mindre ökning av 
antal elever de kommande åren. Skolorna skulle klara att utöka någon eller några årskurser med en 
parallellklass. Behovet finns dock inte under prognosperioden (om framtida efterfrågan är samma 
som idag), vilket gör att en sådan utökning inte finns med i rapportens beskrivning. Oavsett om 
beräkningarna sker utifrån efterfrågan eller utifrån antalet barn i kommunen, bedöms det finnas 
tillräckligt med elevplatser i kommunens grundskolor under prognosperioden. 
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I dagsläget är efterfrågan på elevplatser inom Henåns 7-9 skola något under 100 %. Om efterfrågan 
skulle öka till 100 % i alla årskurser, behöver Henåns högstadieskola utökas med en parallellklass. 
Redan idag är årskurs 9 fyr-parallellig och sett till nyttjandegrad av klassrum, bedöms det vara möjligt 
att schemalägga så att hela högstadiet har fyra paralleller. Det bedöms även att kunna se över 
möjligheten att lokalanpassa vissa lokaler till klassrum. Ängås 7-9 skola har idag en efterfrågan på 
elevplatser med något över 100 %, antalet elevplatser inom skolan bedöms vara tillräcklig under 
prognosperioden. 
 
Sammanfattning av bedömning 
Kommunens förskolor och grundskolor har en god struktur som fångar upp behoven både i 
kommunen som helhet och i dess områden. I jämförelse med många andra kommuner, är behoven 
väl tillgodosedda utan anmärkningsvärd överkapacitet. 
 
Förskola 
Om kommunen räknas som ett upptagningsområde, bedöms kommunen klara efterfrågan av 
förskoleplatser under prognosperioden. Vid en beräkning per område saknas det i år 22 
förskoleplatser i område norr. Bristen bedöms sedan avta och nå jämvikt. Övriga områden har eller 
kommer att ha överkapacitet. 
 
Grundskola 
Om kommunen betraktas som ett upptagningsområde, bedöms det finnas ett överskott av 
elevplatser mellan 10-50 platser i årskurs F-9. När det gäller årskurs F-6 räknat per område (norr, 
väst och öst) så bedöms kommunen klara antalet elevplatser i samtliga områden, med nuvarande 
efterfrågan samt med en efterfrågan som uppgår till 100 %. När det gäller årskurs 7-9 räknat per 
område (norr, väst och öst) så bedöms kommunen klara antalet elevplatser i samtliga områden, med 
nuvarande efterfrågan – skulle efterfrågan i område norr öka till 100 % i alla årskurser, behöver 
Henåns högstadieskola utökas med en parallell. Kommunens grundskolor har idag olika 
upptagningsområden, det går till viss del att förändra upptagningsområdena utifrån skolornas 
kapacitet, men det är sällan en uppskattad lösning hos berörda. 
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§ 40 KS/2021:1212 
 
Beslut efter tillsyn av Förskolan Svanen 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att: 
1. Förelägga Förskolan Svanen att senast den 31 oktober 2022 vidta åtgärder för att avhjälpa  
 påtalade brister.  
2. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Orust kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor och enskilda 
fritidshem som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg som kommunen beviljat rätt 
till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om den 
verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder som 
behövs för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen visar 
(Skollagen 26:2). I Orust kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående förskolorna 
Förskolan Svanen i Varekil, Orust Montessoriförskola i Henån och Orust Waldorfförskola i Slussen. 
 
Sektor Lärande har den 11 april genomfört en regelbunden tillsyn på Förskolan Svanen i Varekil. 
Inför och under besöket har material begärts in för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt 
gällande lagstiftning. Under tillsynen skedde intervjuer med representanter från förskolans styrelse, 
ledning och personal. Rundvandring har skett inom förskolans lokaler.  
 
All personal och förälder betonar att den lilla förskolan med kontinuitet i personalgruppen har en 
trygg tillvaro för barnen. Både personal och förälder menar att detta är den viktigaste uppgiften för 
verksamheten. 
 
Utredning 
Efter tillsynen har Sektor Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget tillsyns-protokoll. 
Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen att granska, är genomgångna. 
 
Bedömning 
Den samlade bilden visar på ett antal brister i verksamheten. 
 
2.7 Resurser fördelas inom förskolan efter barnens olika förutsättningar och behov, för att 
säkerställa en likvärdig utbildning 
(Skollagen 2:8 a) 
 
Brist 
Det är otydligt hur resurser fördelas utifrån barnens behov. 
 
Åtgärd 
Förskolan Svanen behöver förtydliga hur de organiserar sina resurser efter barnens behov. 
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2.9 Samverkansformer 
Brist 
Förskolan Svanen uppgav att de inte har några samverkansformer med någon annan förskola. 
 
Åtgärd 
Förskolan Svanen behöver utveckla samverkansformer med andra aktörer. 
 
3.5 Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför dessa. 
Planeringen och åtgärderna dokumenteras. 
(Skollagen 4-3, 6-7) 
 
Brist 
Det finns en otydlighet i analysen av förskolans arbete och därmed en otydlighet i vilka 
utvecklingsåtgärder man ser efter sin analys och hur man tänker att genomföra dessa. 
 
Åtgärd 
Förskolan Svanen behöver förtydliga sin analys av sitt arbete och förtydliga vilka utvecklingsåtgärder 
man ser att man behöver vidta och på vilket sätt man kommer genomföra dessa. 
 
3.7 Särskilt stöd 
(Skollagen 8:9) 
 
Brist 
Det finns ingen etablerad kontakt med specialpedagog om behov uppstår. Det bör finnas en plan för 
hur förskolan tänker arbeta med barn som har behov av särskilt stöd. 
 
Åtgärd 
Förskolan Svanen behöver upprätta rutiner och en plan för hur man arbetar med barn som har 
behov av särskilt stöd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18 
 
Beslutet skickas till 
Förskolan Svanen 
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§ 41 KS/2022:958 
 
Arbetsmiljö- och personalbokslut 2021 för Sektor Lärande 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information kring upprättat arbetsmiljö- och personalbokslut 2021 avseende Sektor 
Lärande, som bland annat bygger på följande parametrar: 
• Arbetsmiljöarbetet 2021 
• Medarbetarenkät 2021 
• Arbetsskada, tillbud, riskobservation 2021 
• Nyttjad företagshälsovård 2021 
• Personalstatistik 
 
Summering av arbetsmiljö- och personalbokslut för 2021 
Även 2021 var ett år som handlade mycket om Covid-19 och covidrelaterade frågor i arbetsmiljö-
arbetet i form av riskbedömningar, smittspårning, hantering av gravidas arbetsmiljö och inte minst 
bemanning i tider med hög frånvaro. Trots detta slutar sektor Lärandes sjukfrånvaro på 6,8 %, vilket 
är förhållandevis lågt med tanke på krav att stanna hemma vid minsta symptom. 
 
Även för 2021 visade medarbetarenkäten att det finns en hög grad av trivsel på arbetsplatserna inom 
Sektor Lärandes enheter. Man upplever en stor grad motivation och gemenskap med sina kollegor 
och ser fram emot att gå till jobbet. Personalen är mycket engagerad och anser att vi har ett bra 
arbetsklimat. Hela 97 % uttrycker att man känner sig nöjd och stolt över att arbeta i Orust kommun.  
 
Det har blivit en liten sänkning i resultatet gällande hur man upplever att chefen ger förutsättningar, 
förtroende och uppskattning till sina medarbetare samt om de hjälper till att prioritera arbets-
uppgifter när arbetsmängden blir för stor. De lägre resultaten i enkäten finns precis som tidigare i att 
man upplever att arbetsmängden är rimlig, att man har tid för att reflektera och kan ta pauser under 
en arbetsdag, att det sällan ställs krav som går emot varandra i arbetet, att man kan lägga tankar på 
arbetet åt sidan under sin lediga tid samt att det finns tillräckligt med personal för att kunna utföra 
arbetet. Då negativ stress påverkar oss, så är det en viktig fråga att ta med oss in i framtiden och 
arbeta vidare med tillsammans på våra arbetsplatser. Vi kommer att arbeta tillsammans med fackliga 
organisationer kring denna fråga, då det är viktigt att hitta sätt att möta de utmaningar som finns. 
Samtliga chefer anger att medarbetarna är delaktiga eller delvis delaktiga i det systematiska arbets-
miljöarbetet men lite drygt en tredjedel har inte, tillsammans med medarbetarna, arbetat fram en 
handlingsplan utifrån medarbetarenkätens resultat. Detta är en stor del i det systematiska arbets-
miljöarbetet, och där man just tillsammans kan arbeta med åtgärder som tar bort krav eller tillför 
resurser för att skapa en rimlig arbetsmängd. 
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Sjukfrånvaron sjönk under 2021 från 7,8 % år 2020 till 6,8 %, vilket är en förbättring i jämförelse 
med tidigare år trots att det fortsatt varit pandemi. Sektorns arbetsmiljö- och personalbokslut visar 
på att rutiner gällande rehabilitering verkar vara väl förankrade då alla som uppfyller lagkraven har 
en rehabplan och i stort sett alla medarbetare med en högre korttidsfrånvaro har fått hälsosamtal hos 
företagshälsovården. 
 
När det gäller kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier så är det inga 
alarmerande siffror även om ambitionen så klart är att det inga ska finnas någon medarbetare som 
upplever detta. Antalet personer som varit utsatta för kränkande särbehandling är fler än under 2020 
men procentuellt är det ungefär i samma nivå. Det som är anmärkningsvärt är att endast en fjärdedel 
av de som upplevt sig ha varit utsatt för kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier har 
meddelat detta till arbetsgivaren, trots att en stor andel vet vart man ska vända sig. Det är endast 
cirka 3 fall som arbetsgivaren haft vetskap om och kunnat hantera. 
 
En ny fråga i föregående års enkät var om man upplever sig ha goda förutsättningar att förena 
arbetet med att vara förälder. 97 % av medarbetarna inom sektor Lärande anger att man har goda 
eller delvis kan förena sitt arbete med sitt föräldraskap. Även för 2021 ligger svarsfrekvensen på 
ungefär samma nivå. 
 
Sektorn har fortsatt hög kompetens bland personalen. Även 2021 var ett år då vi fick god söksbild 
på de allra flesta av våra utlysta tjänster. Hög andel utbildad personal gör oss attraktiva som 
arbetsgivare. 
 
Viktiga händelser under året 
Arbetet under året har i stor utsträckning varit präglat av den pågående pandemin, det mesta av 
arbetsmiljöfrågorna har berört Covid-19. 
 
Några viktiga händelser under 2021 är: 
• Under hösten genomförde Arbetsmiljöverket en granskning av Orust kommun i syfte att 
 säkerställa att kommunen har en fungerande styrning av arbetsmiljöarbetet, så att det 
 systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas samt att ohälsa och olyckor förebyggs i verksamheten. 
 Resultatet av Arbetsmiljöverkets tillsyn var mycket positivt och Orust kommun var en av två  
 kommuner i regionen som godkändes utan att det fanns behov av ytterligare åtgärder. 
• Ledarutvecklingen har under året främst handlat om bemötande och två konferensdagar 
 avsattes för kommunens samtliga chefer för föreläsningar inom ämnet. Kommunens chefer har  
 även erbjudits ett antal nanoutbildningar under året, som innebär att man fått kortare digitala  
 utbildningar skickade till sin mejl som man sedan kunnat tittat på då tid och möjlighet funnits.  
 Dessa utbildningar har bland annat berört följande områden: kränkningar och skitsnack på  
 jobbet, samverkan, stress och ledarskap, kommunikativt ledarskap, digital arbetsmiljö samt  
 hälsokompetens för chefer. 
• Under året har det pågått ett arbete med önskvärda lönestruktur, arbetsvärdering och analyser  
 av HÖK 21, i syfte att skapa en önskvärd lönestruktur och att kunna ta fram lönepolitiska  
 ställningstaganden och på så sätt trygga kommunens kompetensförsörjning.  
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• Ett arbete är inlett med att genomlysa möjligheten om en central bemanningsenhet och  
 kommer att genomföras med stöd av en projektledare. Syftet med en central bemanningsenhet  
 är att stötta samtliga sektorer med bland annat korttidsrekrytering. 
• Skolan och förskolan stör inför en utmanande kompetensförsörjning. En nyckel för att säkra  
 kompetensförsörjningen är en god arbetsmiljö får vår personal i skolan, förskolan och fritids.  
 Våra centrala kollektivavtal säger att kommuner och fackförbund, i god dialog och samverkan,  
 ska bedriva detta arbete. Genom HÖK 21 är vi ålagda att ta fram en kompetensförsörjningsplan  
 som ska vara klar senast 31 mars 2022. 
• HR-enheten har arbetat med omställningsavtalet KOM KR och har erhållit bidrag från  
 omställningsfonden för utbildning för alla chefer i förändringsledning och för kompetens- 
 utveckling för kommunens barnskötare. 
• Covid-19: Ytterligare ett år med pandemin har påverkat oss på alla tänkbara och otänkbara sätt. 
 Det faktum att man har behövt stanna hemma vid minsta symptom, har påverkat sjuk- 
 frånvaron. Trots detta har sjuktalen gått ner till 6,8 % under 2021, i jämförelse med 7,8 % under  
 2020. Det har varit många arbetsmiljöfrågor i samband med Covid-19 som bland annat handlat  
 om biverkningar av vaccinet, arbetsskador, riskbedömningar osv kopplat till smitta. Under slutet  
 av hösten och början av 2022 drabbades våra verksamheter av ökad smitta: januari och februari  
 var en oerhört ansträngd period där frånvaron var mycket hög och tillgången till vikarier var  
 historiskt låg. 
 
Arbetsmiljöarbetet 2021 
Under 2021 bestod friskvårdsinsatserna i form av ett friskvårdserbjudande där medarbetare fick 
ansöka om bidrag för friskvårdsaktiviteter. Friskvårdsbidraget var 800 kronor per år och anställd och 
under året beviljades 535 ansökningar om friskvårdsbidrag, inom sektor Lärande var det 161 
ansökningar som beviljades. 
 
Det finns stora krav på arbetsgivaren att anpassa arbetet för att undvika ohälsa och för att återfå 
sjukskrivna medarbetare i tjänst, det finns dock en praxis som säger att en medarbetares arbets-
anpassning inte får generera sämre arbetsmiljö för någon annan. Det finns olika förutsättningar för 
hur arbetet kan anpassas beroende på vilken verksamhet man arbetar i. Med syftet att ge alla verk- 
samheter samma möjligheter att anpassa arbetet vid återgång efter sjukdom och att möjliggöra att 
sjukskrivna medarbetare snabbare kan återgå i tjänst, infördes en ny rutin den 1 september 2021 som 
kallades arbetsanpassning i HR’s regi. Rutinen innebar att HR-enheten betalar lönekostnaden för 
medarbetare som har en 25 % arbetsförmåga och har en prognos om att kunna återgå till sin 
ordinarie befattning och arbetsplats samt bli helt ersatt av en vikarie. Det innebär att arbetet kan 
anpassas utifrån individens förmåga. Denna form av arbetsanpassning kan fortgå i max 4 månader, 
om medarbetarens arbetsförmåga utökas med mer än 25 % återgår kostnaden till ordinarie 
verksamhet. Sedan rutinen infördes har fyra medarbetare omfattats, två av dessa inom sektor 
Lärande. 
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Medarbetarenkät 2021 
Medarbetarenkäten är framtagen av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och bygger på frågor 
gällande ”hållbart medarbetarengagemang” samt frågor kring den organisatoriska- och sociala 
arbetsmiljön. Även i enkäten för 2021 ingick frågor om hur man upplevt sin arbetsmiljö med 
anledning av det läge som varit med Covia-19. Inom Sektor Lärande besvarades enkäten av 353 
medarbetare, vilket ger en svarsfrekvens på cirka 87 %. Det är en rejäl ökning från föregående år då 
det var 223 medarbetare som svarande. I kommunen totalt var svarsfrekvensen 72,5 %. 
 
Medarbetarna känner stor motivation i sina arbeten: 96 % upplever sina arbeten som meningsfulla 
och har valt något av de två bästa svarsalternativen på denna fråga. Även gällande frågan som avser 
om man ser fram emot att gå till jobbet så är det nästan 85 % som angett att det stämmer mycket 
bra eller stämmer ganska bra. Gällande ledarskapet och att chef visar uppskattning, ger 
förutsättningar samt visar förtroende för sina medarbetare, så sänker sig sektor Lärande något: från 
4,39 till 4,29 i medelvärde (även om det fortsatt är höga värden). Utvecklingsområden ser ut att 
finnas inom att det ska vara en rimlig arbetsmängd samt möjlighet till återhämtning och reflektion i 
arbetet. 
 
När det gäller kränkande särbehandling så är det 11 personer som anger att man varit utsatt för det 
under de senaste 12 månaderna, vilket ör en ökning med 5 personer. Procentuellt är det dock 
ungefär samma nivå som föregående år: 3,1 % år 2021 och 2,7 % år 2020. Om man ser på 
trakasserier är det 3 personer som angett att de varit utsatta för det under 2021, vilket ör en ökning 
med 3 personer så siffran var 0 år 2020. Det är fortsatt en hög nivå av de som upplever sig varit 
utsatta som inte valt att anmäla detta till arbetsgivaren: 75 % av de svarande anger att man inte 
anmält händelsen men det verkar inte ha samband med att man inte vet hur man ska gå tillväga då 
drygt 88 % angett att man vet vart man ka vända sig. 
 
En ny fråga inför år 2020 var om man upplever sig ha goda förutsättningar att förena sitt arbete med 
att vara förälder. Denna fråga har sin grund i diskrimineringslagen då arbetsgivaren har skyldighet att 
undersöka, analysera och åtgärda att vi ger våra medarbetare goda förutsättningar att förena sitt 
arbete med att vara förälder. Endast 3,2 %, vilket motsvarar 4 personer, svarar nej på frågan medan 
resterande 120 svarar ja eller att man har delvis goda förutsättningar att förena sitt arbete med sitt 
föräldraskap. 
 
Arbetsskada, tillbud och riskobservation 2021 
Antal registrerade arbetsskador, tillbud och riskobservationer under 2021 har minskat något i 
jämförelse med föregående år. Totalt registrerades 133 incidenter varav 36 avser olycksfall, 7 avser 
arbetssjukdom, 3 avser färdolycksfall, 56 avser tillbud och 31 avser riskobservation. 
Falla/snubbla/halka i samma nivå är den största angivna skadeorsaken vid olycksfall. Vid tillbud är 
det hot och våld, psykisk överbelastning och skadad av person som är de främsta angivna 
skadeorsakerna. När det gäller riskobservationer är det främst ohälsosam arbetsbelastning och hot 
och våld som är de mest angivna orsakerna. 
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Nyttjad företagshälsovård 2021 
I januari 2021 inledde kommunen ett samarbete med en ny företagshälsovård: Capio Företagshälsa i 
Stenungsund. Capio Företagshälsa har varit behjälplig med insatser, både förebyggande och 
hälsofrämjande åtgärder, men också med avhjälpande och rehabiliterande aktiviteter. Den totala 
kostnaden för kommunens företagshälsovård uppgick till cirka 1,1 miljoner kronor för 2021. Andra 
stora poster var bland annat insatser vid upprepad korttidssjukfrånvaro, som bygger på en rutin som 
funnits några år i kommunen. För sektor Lärande har den totala kostnaden för företagshälsovård 
under 2021 uppgått till 93 300 kronor, vilket är en minskning med över 60 000 kronor i jämförelse 
med föregående år. De största posterna är kartläggningssamtal och samtalsstöd. 
 
Personalstatistik 
Den 31 december 2021 hade sektorn 395 medarbetare med månadslön, vilket innebar att antalet 
anställda var 17 personer fler i jämförelse med föregående år då antalet anställda med månadslön var 
378. Andelen timavlönade medarbetare motsvarar cirka 35 årsarbetare, vilket var något fler i 
jämförelse med föregående år då siffran motsvarade cirka 26 medarbetare.  
 
Sektor Lärande hade 2021-12-31 87 medarbetare som var 60 år eller äldre. 2019-12-31, vilket är 
samma antal som föregående år. Det innebär att 226 % av sektorns totala andel medarbetare som är 
månadsavlönade, kommer att gå i pension under de kommande 5-8 åren. Personalomsättningen 
inom sektorn, inklusive pensionsavgångar för tillsvidareanställda medarbetare, uppgick till 6,1 %, 
vilket är en minskning med 5,6 % i jämförelse med föregående år. I hela kommunen var 
personalomsättningen 13,7 %. 
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§ 42  KS/2022:993 
 
Politikens framtida ambition för Sektor Lärandes verksamheter 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Följa upp angivna fokusområden under hösten 2022 enligt tidplan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dialog om politikens framtida ambition för Sektor Lärandes verksamheter, i form av ett politiskt 
bokslut kring fokusområden under hösten 2022. Återkoppling önskas kring följande specifika 
fokusområden: 
 
September 
• Redovisning av studieresultat i grundskolan läsåret 2021/2022 
• Skolskjutsorganisationen 
 
Oktober 
• Samverkansprojektet mellan skola och individ- och familjeomsorgen 
• Lärarlönelyftet 
 
November 
• Avstämning kring kulturskolans verksamhet 
• Avstämning kring elevhälsan 
• Grundsärskolan 
• Kosten i skolan (matrådens funktion, kvaliteten, hur många elever som äter skolmaten osv) 
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§ 43  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: 
 
Studieresultat årskurs 9 våren 2022 
Lars Jansson ger en preliminär rapport och redovisning av studieresultatet för årskurs 9, våren 2022: 
• Meritvärdet uppgår till 230,3, vilket är det högsta på mycket länge. Siffran för våren 2021  
 uppgick till 217,4. 
• 80,2 % av eleverna når målen i alla ämnen, siffran för våren 2021 uppgick till 73,8 %. 
• 91,6 av eleverna är behöriga till yrkesgymnasium, siffran för våren 2021 uppgick till 87,9 %. 
 
Skolsituationen vid vårterminens slut 
Det har i stort sett fungerat bra i skolorna de senaste veckorna, trots att det varit lite turbulent med 
elever som försökt orsaka skadegörelse osv. Skolorna har valt lite olika varianter för hur de kommer 
att anordna sina skolavslutningar. 
 
Skolskjutsorganisationen 
Det har varit lite bekymmer med de bussturer som köpts in extra, bland annat har ett antal barn 
hämtats upp vid sina hållplatser vid en senare tidpunkt än planerat. Det mesta arbetet är klart inför 
höstterminens skolskjutsorganisation. Mötesinbjudan skickades till vårdnadshavare för de 10 elever 
som berörs av ändrad hållplats, få vårdnadshavare deltog på mötet. 
 
Eventuell förändrad starttid för Nösnäsgymnasiet 
Sektorchef fick i samband med ett möte förra veckan, berörda kommuner emellan, information om 
Nösnäsgymnasiets önskemål om att tidigarelägga skolans starttid från 08:35 till 08:15. Ett sådant 
beslut får stora och negativa konsekvenser för övriga kommuner: bland annat får elever som ska till 
gymnasieskolorna i Uddevalla en timmes vänttid på morgonen, ett antal elever längre avstånd till 
hållplats och även elever som ska till gymnasieskolor söderut påverkas. Mötet resulterade till att varje 
berörd kommun ska utreda konsekvenserna kring ett eventuellt tidigareläggande av starttiden för 
Nösnäsgymnasiet samt att Västtrafik ska inleda dialog med Uddevalla kommun. 
 
Det administrativa systemet Schoolsoft 
Det har varit en intensiv period senaste månaderna för att kunna ta det nya administrativa systemet 
Schoolsoft i bruk den 1 juli. För administratörerna har detta inneburit dubbel bokföring av uppgifter 
kring både barn i förskola och elev i grundskolan. 
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Rekrytering av rektorer till förskolorna 
Rekryteringen av de båda uppdragen som rektor för förskola, har slutförts: 
• Helena Bergenson blir ny rektor för Svanesunds förskolor. Har lång erfarenhet av ledarskap  
 och börjar sitt uppdrag den 8 augusti. 
• Linnéa Karlsson blir ny rektor för Tvets och Varekils förskolor. Arbetar idag som utvecklare 
 och samordnare för förskolor i Malmö, har ingen erfarenhet som chef. Hon börjar sitt uppdrag  
 den 1 september. 
 
Malene Damsted-Andersson tar därmed över ansvaret för Ellös skola och Ängsbergets förskola. 
Behåller dock ansvaret för Varekils förskola tills Linnéa påbörjar sitt uppdrag. 
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§ 44  KS/2022:9 
 
Politikens information 2022 (Lärande) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden från Fyrbodals ordförandemöte: 
• Säkerheten i skolan 
• Mottagandet av medborgare från Ukraina 
• Digital kunskapsnod 
• Naturbruksavtalet 
• Delregionala utvecklingsbudgeten 
 
Nästa ordförandemöte inom Fyrbodal är inplanerat till oktober månad. 
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§ 45 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 20 rapporter: 16 rapporter avser 
Henåns skola varav 14 avser avslutade ärenden, 1 rapport avser Ellös skola och 3 rapporter avser 
Ängås skola. En av incidenterna vid Ängås skola är av mer allvarlig art. 
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