
   Datum    1(13) 
  2023-01-30  
 
 
Utskottet för lärande  
 
 
KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Anpassad grundskola (grundsärskola),  
 2023-02-06, klockan 08:00-11:30 
 OBS! Endast presidiet deltar! 
 
 Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2023-02-06, klockan 13:00- 
 
Politiker Ledamöter Ersättare 
 Veronica Almroth (L) Ulrika Stahlin (S) 
 Martin Reteike (MP) Erika Håkansdotter-Lind (M) 
 Robert Larsson (M) Daniel Peterson (C) 
 Alexander Hutter (S)  
 Thomas Asker (FO) 
 
Övriga Katarina Levenby, sektorchef 
 Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola 
 Lars Jansson, utvecklingschef 
 Sandra Åström, verksamhetcontroller 
 
Utses att justera 
 
Justeringens plats  Digital justering, torsdag den 9 februari, klockan 15:00 
och tid 
 
 
 Ärende Diarienummer Föredragande 
1. Budget 2022 - Årsbokslut och 

verksamhetsberättelse för Sektor 
Lärande 

KS/2023:52  

2. Budget 2024 - Ekonomiska 
förutsättningar för Sektor Lärande 

KS/2022:1976  

3. Information om studieresultat hösten 
2022 

KS/2023:147  

4. Resultatet från medarbetarenkäten 
HME 2022 avseende Sektor Lärande 

KS/2023:51  

5. Beslut om temadag våren 2023 KS/2022:1661  
6. Återkoppling: Verksamhetsbesöket 

vid Anpassad 
grundskola/Grundsärskola 

KS/2022:1661  
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 Ärende Diarienummer Föredragande 
7. Sektorns information 2023 (Lärande) KS/2023:101  
8. Politikens information 2023 (Lärande) KS/2023:102  
9. Information: Rapportering av anmälan 

till huvudman enligt 6 kap § 10 
Skollagen (2022) 

KS/2022:232  

10. Information: Rapportering av anmälan 
till huvudman enligt 6 kap § 10 
Skollagen (2023) 

KS/2023:103  

 
 
 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
 
 
 
Veronica Almroth Marika Carlberg 
Ordförande   Sekreterare 
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Budget 2022 - Årsbokslut och verksamhetsberättelse för Sektor Lärande 
KS/2023:52  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2022 för Sektor Lärande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektor lärandes resultat för 2022 blev + 3,0 miljoner kronor. Även om sektor lärandes bokslut 
slutade på + 3 miljoner kronor, så finns det inom resultatet flera kostnadsposter med underskott. 
Sektor lärande har 2022, inom tilldelad ram, bekostat de extrakostnader som tillkommit i form av 
att Ellös förskola lämnades och verksamheten flyttades temporärt till Ellös skola. Kostnader för 
säker utemiljö och lokaler anpassade för förskola uppgick till 2,3 miljoner kronor. Den andra 
stora minusdifferensen mot budget finns inom grundskolan där de fyra kommunala skolorna 
tillsammans har förbrukat drygt 4 miljoner kronor mer än tilldelning. 
 
I gengäld finns flera större överskott. Skolskjuts + 2 miljoner kronor, ersättning från 
Migrationsverket + 1 miljoner kronor, föräldraintäkter + 0,8 miljoner kronor och tjänster som 
varit svåra att tillsätta och varit vakanta stora delar av året. Skolmiljarden fördes inte ut till 
skolenheterna utifrån att grundskolans minusresultat var tydliga tidigt under året och det redan 
genomfördes stora insatser till elever med behov av särskilt stöd, oberoende på om det handlade 
om följder av pandemi eller av andra orsaker. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-30 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Lärande 
Ekonomienheten 
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Budget 2024 - Ekonomiska förutsättningar för Sektor Lärande 
KS/2022:1976 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dialog kring ekonomiska förutsättningar år 2024 för Sektor Lärande. 
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Information om studieresultat hösten 2022 
KS/2023:147 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingschef ger information om studieresultat avseende höstterminen 2022. 
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Resultatet från medarbetarenkäten HME 2022 avseende Sektor Lärande 
KS/2023:51 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orust kommun genomför årligen en medarbetarenkät (HME). Frågorna i enkäten är framtagna 
av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och syftar till att mäta ”hållbart medarbetar-
engagemang”. Resultatet presenteras som en del i det personal- och arbetsmiljöbokslut som 
årligen upprättas. 
 
Sektorchef ger övergripande information om resultatet avseende Sektor Lärande år 2022. 
Redovisning görs utifrån varje enkätfråga och en statistiksammanfattning av medelvärden för 
respektive fråga. 
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Beslut om temadag våren 2023 
KS/2022:1661 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information om förslag till temadag våren 2023. Dialog om innehållet för 
temadagen. 
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Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Anpassad grundskola/Grundsärskola 
KS/2022:1661 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid anpassade 
grundskolan/grundsärskolan. 
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Sektorns information 2023 (Lärande) 
KS/2023:101 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information om aktuella ärenden. 
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Politikens information 2023 (Lärande) 
KS/2023:102 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden. 
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Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022) 
KS/2022:232 
 
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 21 rapporter: 19 
rapporter avser Henåns skola varav 5 avser avslutade ärenden och 2 rapporter avser Ängås skola. 
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Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023) 
KS/2023:103 
 
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 (2023) 
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 19 rapporter: 6 rapporter 
avser Henåns skola, 1 rapport avser Ellös skola och 12 rapporter avser Ängås skola  varav 8 avser 
avslutade ärenden. 
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