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Utskottet för lärande 2022-04-11 

 

 
Plats och tid Fm: Tillsynsbesök vid Förskolan Svanen, 2022-04-11, klockan 08:30-12:00 
 Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2022-04-11, 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 
 Lars Jansson, utvecklingschef 
 Sandra Åström, verksamhetcontroller 
 Michael Relfsson, ej tjänstgörande ersättare, § 21-29 
 Elsie-Marie Östling, ej tjänstgörande ersättare, § 21-29 
 Elisabeth Ahlberg-Lööf, rektor Kulturskolan, § 21 
 
Utses att justera Martin Reteike 
 
Justeringens  Digital justering, onsdag den 13 april klockan 16:00 
plats och tid  
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 21-29 
 Marika Carlberg 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Veronica Almroth 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Martin Reteike 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för lärande 
 
Sammanträdesdatum 2022-04-11 
 
Datum för anslags 2022-04-14 Datum för anslags 2022-05-06 
uppsättande  nedtagande 
 
 
 ……………………………………………… 
 Marika Carlberg 
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§ 21  KS/2021:1212 
 
Information om kulturskolans verksamhet 
 
Utskottets för lärandes beslut 
1. Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
2. Arbeta med lokalfrågan i samband med kommande budgetprocesser. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Rektor för kulturskolan ger information om verksamheten. 
 
Orust musikskola startade sin verksamhet 1966 och firade sitt 50-årsjubileum år 2016. Från och med 
2018 utökades verksamheten med bland annat dans och drama/teater. Bemanningen består av 11 
lärare fördelade på 5,5 heltidstjänster inklusive uppdraget som rektor. Det är en stabil, trygg och 
engagerad personalgrupp. En utmaning framöver är dock rekrytering av personal, i och med att 
lönenivåerna inte ligger i paritet med övriga lärare.  
 
Kulturskolan bedriver verksamhet på samtliga sju skolor i kommunen och hade under 2021 565 
elever amt anordnade 13 556 aktivitetstillfällen. Kulturskola/musikskola finns i 284 av landets totala 
290 kommuner. Kulturskolan erbjuder musikundervisning i 10 olika instrument; bland annat i 
träblåsinstrument som blockflöjt, tvärflöjt, klarinett och saxofon, bleckblåsinstrument som trumpet, 
trombon, tuba, valthorn och baryton, stråkinstrument som fiol, altfiol, cello samt gitarr, piano och 
elbas. 104 elever står i kö till kurser per den 7 april. 
 
Förutom musikundervisning erbjuder Kulturskolan bland annat orkesterspel, babyrytmik, sång på 
förskolor, rockgrupper, cirkus och keramik. Man har ett bra samarbete med andra sektorer och 
kommuner. Ett samarbete man har med andra kommuner är kulturprojektet STOLT – där 
kulturrskolorna i Stenungsund, Tjörn, Orust och Lilla Edet tillsammans erbjuder kulturaktiviteter för 
barn i särskolorna eller barn som har en funktionsvariation. Andra samverkan man har är: 
• FLOU som är ett orkestersamarbete med Färgelanda, Lysekil och Uddevalla. 
• Frekvensen STO där kulturskolorna och fritidsgårdarna i Stenungsund, Tjörn och Orust  
 samarbetar med Öppen scen. 
 
Kulturskolans kommunala mål är att ge en undervisning av hög kvalitet, under och i anslutning till 
skoldagen. Utöver det kommunala målet finns några nationella stödmål som till exempel att 
tillgänglighet och jämlikhet främjas, att ett brett och angeläget utbud erbjuds i kulturella och 
konstnärliga uttryck, att ge en hög kvalitet såväl i den breda som i den fördjupande undervisningen 
samt att det finns en god kompetensförsörjning. 
 
Värdet för kommunen av att ha en levande kulturskola är bland annat att verksamheten är ett viktigt 
verktyg för att nå kommunens vision om bilden av Orust år 2040, att Orust ska vara en attraktiv 
kommun, att synliggöra och stärka Orust identitet samt att uppfylla paragraf 31 i Barnkonventionen. 
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Kulturskolans budget år 2021 bestod av cirka 3,2 miljoner kronor i kommunal budgettilldelning och 
380 000 kronor i statliga sökta bidrag. 
 
Dialog fördes kring lokaler och arbetsmiljö för Kulturskolans verksamhet. Lokalerna man nyttjar i 
Henåns skola är bra men också mycket attraktiva och eftersökta för grundskolans verksamhet. På 
övriga skolor har man inga ”egna” lokaler utan samsas med skolornas verksamheter. Lokalbehovet 
är en fråga att diskutera de kommande åren, för att hitta en mer optimal lösning. 
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§ 22  KS/2021:1599 
 
Budgetförutsättningar 2023 med plan för 2024-2025 - Sektor Lärande 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dialog fördes kring Sektor Lärandes förutsättningar utifrån budgetramar de kommande åren utifrån 
sektorns sammanställning med utgångspunkt av budget 2022. Områden sektorn ser behov av en 
budgettilldelning för att kunna anordna är: 
Volymökning inom gymnasiesärskolan. Idag finns 10 elever inom gymnasiesärskolan, vilka förväntas 
öka i takt med ökande elevantal inom grundsärskolan. Kommunen har ingen gymnasiesärskola i 
egen regi utan köper plats i andra kommuner till en ungefärlig kostnad per mellan 300 000 - 500 000 
kronor. 
• Volymökning inom grundsärskolan. Idag finns 32 elever inom grundsärskolan. Elevantalet har 
 ökat drastiskt det senaste åren och är idag trångbodda i sina lokaler. Det ökade antalet elever har  
 medfört att man även har undervisning i lokaler som inte är anpassade efter särskolans behov  
 av lärmiljö. En utökning av anpassade lokaler skulle eventuellt kunna sälja utbildningsplatser till  
 andra kommuner. 
• Kvalitetsökning inom förskolan utifrån fler anställda. En kvalitetsökning av personaltätheten  
 inom förskolan som motsvarar halva det totala behovet uppgår till cirka 2,8 miljoner kronor  
 per år. 
• En kvalitetsökning i form av ett utvidgat samordningsprojekt inom sektorerna lärande och  
 omsorg med 0,5 årsarbetare. Kostnaden för detta uppgår till cirka 350 000 kronor per år. 
• En kvalitetsökning i form av en gemensam resursskola. 
 
Kostnaderna för både gymnasiesärskolan och grundsärskolan är mycket svåra att överblicka och är 
mycket ungefärliga bedömningar. En preliminär beräkning av budgetmedel för ovanstående volym- 
och kvalitetsökningar är enligt följande: 
 
  2023 2024 2025 
Gymnasiesärskolan 0,8 mkr 1,4 mkr 0,5 mkr 
Grundsärskolan 1,9 mkr 1,9 mkr 1,9 mkr 
Fler anställda inom förskolan 2,8 mkr 2,8 mkr 2, 8 mkr 
Utvidgat samordningsprojekt mellan  0,35 mkr 0,35 mkr 0,35 mkr 
sektorerna lärande och omsorg med 0,5 
årsarbetare 
Resursskola - - - 
TOTALT 5,85 mkr 6,45 mkr 5,55 mkr 
 
I totalsumman är inte kostnader för en resursskola medräknade. 
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§ 23 KS/2022:617 
 
Uppdrag om översyn om gemensam särskild undervisningsgrupp 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Utskottet för lärande beslutar att 
Ge sektorchef i uppdrag att utreda möjligheten till införande av en kommunövergripande särskild 
undervisningsgrupp där kostnader samt eventuella fördelar och nackdelar kommer att utredas. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den främsta orsaken till grundskolans prognostiserade underskott är höga kostnader för särskilt 
stöd. Antalet barn och elever som har behov av särskilt stöd, har stadigt ökat de senaste åren. 
Rektorernas främsta förklaring till kostnaderna för att tillgodose elevernas behov av särskilt stöd, är 
att de eleverna har ett så stort behov av stödinsatser att man har behövt förstärka med personal.  
 
Antal barn och elever med särskilda behov ökar i både våra förskolor och skolor. Sektor lärande 
behöver arbeta mer med förebyggande arbete både inom sektorn men också i samarbete med 
Socialtjänsten. Mindre barngrupper skulle öka möjligheterna att tidigt ge rätt insatser för våra barn 
och det skulle troligen leda till färre antal elever i behov av särskilt stöd i grundskolan. Parallellt med 
det förebyggande arbetet i förskolan, behöver grundskolan förstärka sin verksamhet i arbetet med att 
ge stödinsatser till de elever som har behov av detta. 
 
Skolorna anpassar undervisning utifrån elevernas förutsättningar. Det finns dock ett litet antal 
elever där skolan inte lyckas med de anpassningar som genomförs. I dessa fall är det oftast så att 
det är en hög komplexitet i elevens behov och ibland deras mående. Dessa elever har behov av en 
mix mellan skola och behandling. I dagsläget har vi som kommun inga möjligheter att erbjuda en 
särskild undervisningsgrupp med så hög anpassning som de behöver. Tidigare kunde vi köpa plats i 
Uddevalla eller Stenungssund. Den möjligheten finns inte idag utan vi måste i så fall vända oss till 
privata aktörer som befinner sig betydligt längre geografiskt ifrån oss. Konsekvensen blir då att 
eleven inte kan bo hemma under veckorna och det blir ett stort ingrepp för familjen och den 
enskilde eleven samt en mycket hög kostnad för oss som kommun.  
 
Kan vi som kommun skapa en mindre undervisningsgrupp? Kan det ske i samarbete med 
Socialtjänsten? LSS stödboende är på väg att starta upp i kommunen. Kan vi hitta någon 
samordning där? Vilka insatser krävs för att få igång en kommunövergripande särskild 
undervisningsgrupp?  
 
Då dessa elever har stora behov som vi idag inte lyckas möta och det för vissa får allvarliga 
konsekvenser av ett stort utanförskap och misslyckad skolgång ser vi ett behov av att utreda om det 
vore möjligt för oss att starta en verksamhet som skulle kunna möta dessa elever.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-28 
 
Beslutet skickas till 
Sektorchef, Sektor Lärande 
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§ 24 KS/2022:646 
 
Översyn av utemiljön vid Ellös och Varekils skolor 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Ge sektorchef i uppdrag att fördela budgetmedel enligt sektorns uträkning till Ellös skola och 
Varekils skola för förbättring av skolornas utemiljöer. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och verksamhetcontroller presenterar en översyn av sektorns innevarande budget för 
investeringsprojekt samt en uträkning om möjligheten till fördelning av dessa till Ellös och Varekils 
skolor för en mindre förbättring av dessa skolors utemiljöer. Det finns en mindre summa inom 
sektorns investeringsprojekt, som kan nyttjas för detta ändamål. 
 
När det gäller utemiljön vid Ellös F-6 skola, kan det vara viktigt att ha med aspekten om en 
gränsöverskridande utemiljö som både skolans elever och boende på det framtida trygghetsboendet 
kan nyttja. 
 
Ordförande för utskottet informerar om att den altanen som finns vid Ellös F-6 skola, upplevs vara 
i mycket dåligt skick. Det bör vara hyresvärdens (fastighetsenhetens) ansvarsområde att åtgärda 
byggnation som hör till skolans fastighet. Frågan behöver lyftas hos fastighetsenheten inom sektor 
samhällsutveckling. 
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§ 25 KS/2021:1212 
 
Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Förskolan Svanen 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från tillsynsbesöket vid Förskolan Svanen. 
 
Förskolan Svanen har idag 17 barn inskrivna i verksamheten. Det finns signaler om betydligt färre 
inskrivna barn till hösten, vilken kan komma att påverka verksamheten ekonomiskt. Förskolan 
Svanen har en mycket engagerad och flexibel personal, som gör allt de kan för att verksamheten ska 
fungera budgetmässigt m m. 
 
Föräldrarna är mycket nöjda med verksamheten som bedrivs. Man upplever att barnen trivs, känner 
sig trygga och utvecklas. 
 
Några utmaningar som sektorn bedömer finns för Förskolan Svanen framöver är bland annat 
tillgängligheten av specialpedagog (idag finns det ingen anknuten till förskolan, arbetet med barn 
med särskilda behov och arbetet med barnens måluppfyllelse. Verksamheten har inte heller något 
nätverk eller samverkan med andra förskolor eller fristående verksamheter. 
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§ 26 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: 
 
Elevsituationen vid 7-9 skolorna 
Det finns en problematik med ett visst antal elever vid båda 7-9 skolorna. På Henåns skola upplever 
man att vårdnadshavares närvaro haft viss effekt. Det har varit en bra respons från vårdnadshavarna. 
Skolorna har ett bra samarbete med polisen. 
 
Vikariesituationen 
För närvarande är det inte någon hög sjukfrånvaro bland personalen på förskolorna och skolorna, 
dock är vikariesituationen fortfarande ansträngd. Då behov uppstår av vikarier, är det svårt att 
rekrytera personer för dessa uppdrag. Två rektorer är fortfarande delvis sjukskrivna. 
 
Evakuering av Ellös förskola 
Arbetet pågår med förberedelserna för evakueringen av Ellös förskola till Ellös f.d F-6 skolas 
lokaler. 
 
Rekrytering av rektor för förskolorna i Ellös och Tvet 
Rekrytering har påbörjats av ny rektor för förskolorna i Ellös och Tvet. Annons är publicerad och 
ansökningar har skickats in. 
 
Skolskjutsorganisationen 
Sektorn är i dagsläget inne i en intensiv period gällande skolskjutsorganisationen läsåret 2022/2023. 
Inom kort är rutterna klara och mark- och exploateringsenheten arbetar med avtalet avseende 
Tavlebord.  
 
Det har varit en tråkig incident med en vägsamfällighet, men efter samtal så har frågan blivit löst. 
 
Skolornas organisation läsåret 2022/2023 
Arbete pågår med skolornas organisationer från och med läsåret 2022/2023. Det har kommit nio 
elever från Ukraina, där arbete pågår med att hitta en mest optimal lösning för undervisning. 
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§ 27 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  
Ärendet utgår med anledning av att det inte finns någon information att delge. Information från 
nätverket för ordförandena inom Fyrbodal, ges när ordförande fått minnesanteckningarna från 
senaste mötet. 
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§ 28 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 30 rapporter: 17 rapporter avser 
Henåns skola varav 6 avser avslutat ärende, 1 rapport avser Ellös skola och 12 rapporter avser 
Ängås skola varav 6 avser avslutade ärenden. 
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§ 29  
 
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 Förvaltningsrätten. 
 
1. Förvaltningsrättens dom/beslut av 2022-04-07 i ärendena om ersättning för lokalkostnader  
 (grundbelopp) till fristående grundskola, förskola och fritidshem. Dnr KS/2020:1516 och  
 KS/2021:1522. 
 Waldorfpedagogik på Orust ekonomiska förening har överklagat beslut om ersättning för 
 lokalkostnader avseende både 2021 och 2022. Kommunen har skickat in svar/yttrande i båda  
 ärendena. Förvaltningsrätten avvisar Waldorfpedagogik på Orust ekonomiska förenings yrkanden  
 om ränta. Förvaltningsrätten bifaller överklagandena på så sätt att Waldorfpedagogik på Orust 
 ekonomiska förening ges rätt till ersättning för lokalkostnader för vart och ett av åren 2021 och  
 2022 med belopp som motsvarar Orust kommuns genomsnittliga lokalkostnad per barn eller  
 elev i motsvarande verksamhet. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. 
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