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§ 46 KS/2022:85 
 
Budget 2022 - Delårsbokslut för Sektor Lärande 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna uppföljning och delårsprognos per augusti 2022 för Sektor Lärande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och verksamhetcontroller ger information om upprättat delårsbokslut samt prognos och 
ekonomiskt utfall avseende budget 2022, utifrån januari-augusti månad 2022. 
 
Sektor lärandes bedömning är att helårsprognosen per augusti månad visar på ett prognostiserat 
resultat med – 1,5 miljoner kronor, vilket är ett något försämrat resultat i jämförelse med prognosen 
per april som då uppgick till -1,1 miljoner kronor. Periodens resultat beräknas genom resultatet per 
augusti jämfört med 2/3 av årets budget. Utfallet per augusti kontra budget blev då + 4 miljoner 
kronor. Sektor Lärande har dock inte samma nivå på kostnader och intäkter över året, vilket gör att 
delårsresultatets utfall därför har svag koppling till prognostiserat utfall för helåret. 
 
Grundskolan, inklusive grundsärskolan, bedöms gå med ett prognostiserat underskott med – 2,5 
miljoner kronor. Den främsta orsaken till underskottet är allt fler elever med särskilda behov och det 
växande elevantalet inom grundsärskolan. 
 
Underskott förväntas också inom förskolan, prognosen per augusti är ett resultat med – 1 miljon 
kronor. I det underskottet finns kostnader för evakuering av Ellös förskola motsvarande 1,9 
miljoner kronor. Gymnasiet och vuxenutbildningen förväntas få ett överskott med 1,9 miljoner 
kronor, vilket främst avser vakanta tjänster under vårterminen men även ersättning från 
Migrationsverket för asylsökande och ett mindre plusresultat med 500 000 kronor för köp av 
gymnasieplatser i annan kommun. 
 
Det finns fortfarande intäkter och kostnader som är svårbedömda för hösten, vilket gör att 
prognosen är svårbedömd. Sektor Lärande hade haft ett prognostiserat mindre överskott per augusti 
om man inte haft den extra kostnaden för att iordningsställa ersättningslokal och utegård för Ellös 
skola. Sektorn har dock inte för avsikt att äska medel ur Kommunstyrelsens pott till förfogande för 
Ellös förskola, eftersom det prognostiserade underskottet är relativt litet utifrån en budget på 400 
miljoner kronor och med anledning av att prognosen fortfarande är svårbedömd. 
 
Utfallet per augusti 
Sektor Lärande redovisar ett resultat med + 4 miljoner kronor per augusti. Orsakerna till 
plusresultatet per augusti samt bedömningen att sektorn inte får ett plusresultat vid årets slut, beror 
bland annat på följande: 
• 1,8 miljoner kronor finns bokfört för sjuklönekostnader avseende december 2021-mars 2022. 
• Två skolformer ökar i kostnad under hösten: gymnasieskolan där antalet elever ökar under 
 höstterminen i jämförelse med vårterminen samt ökat elevantal vid grundsärskolan vilket  
 innebär högre personalkostnader. 
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• Skolskjutskostnaden sjunker vid en jämförelse av vårterminens kostnader kontra höstterminen,  
 men delårsbokslutet per augusti omfattar sommarlovet då kostnader inte uppkommit. 
 
Ekonomisk analys per verksamhet 
Resultatet per verksamhet ser ut enligt följande: 
 
Sektorsövergripande, inklusive skolskjuts 
Sektor Lärande övergripande redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 miljoner kronor. 
Intäkterna från Migrationsverket för nyanlända som folkbokförs på Orust kommer inte uppnå 
budgetnivå, prognosen pekar på – 500 000 kronor. Med anledning av att de faktiska kostnaderna för 
skolskjutsen hösten 2022 nu börjar bli tydligare, ser det ut som att kostnaderna blir något lägre än 
beräknat. Trots tilläggsavtal på ytterligare en mindre buss samt ökade kostnader för taxi på grund av 
indexreglering, prognostiseras ett överskott med 500 000 kronor för skolskjuts. 
 
Förskola 
Förskolan redovisar ett prognostiserat resultat med - 1 miljon kronor. Underskottet består främst av 
kostnaden med 1,9 miljoner kronor för iordningsställande av ersättningslokal för Ellös förskola, som 
inte är en budgeterad kostnad för sektorn. I gengäld finns positiva avvikelser som minskar 
underskottet, några av dessa är: ökade föräldraintäkter, minskade kostnader för verksamheten 
barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis) och intäkter med anledning av inskrivna barn från andra 
kommuner. 
 
Grundskola, inklusive grundsärskola 
Grundskolan, inklusive grundsärskolan, redovisar ett prognostiserat resultat med – 2,5 miljoner 
kronor. De två främsta orsakerna till underskottet är ett ökat antal elever som har behov av särskilt 
stöd samt ökat elevantal i särskolan. 
 
Gymnasieskola och vuxenutbildning 
Gymnasiet och vuxenutbildning redovisar ett prognostiserat resultat med + 1,9 miljoner kronor. 
Plusresultatet utgörs främst av vakanta tjänster under vårterminen men även ersättning från 
Migrationsverket för asylsökande och ett mindre plusresultat med 500 000 kronor för köp av 
gymnasieplatser i annan kommun. Verksamhetens budget på cirka 50 miljoner kronor gör det svårt 
att göra en hundraprocentig prognos för köp av gymnasieplatser, beräkningarna indikerar på att det 
kan bli ett mindre överskott – prognos per augusti är ett plusresultat med 500 000 kronor. 
 
Kulturskola 
Kulturskolan redovisar ett prognostiserat resultat med + 100 000 kronor. Plusresultatet består 
främst av ersättning från staten för sjuklönekostnader under början av året samt svårigheter att ta in 
vikarier. 
 
Några händelser under perioden 
Ellös förskola har flyttat upp till tillfälliga lokaler i F-6 skolans tidigare lokaler. Flytten har gått bra, 
även om det givetvis varit en påfrestning för verksamheten. Både lokalen och utemiljön har behövt 
anpassas en del. Den gamla förskolan är nu tom och inom kort påbörjas rivningsarbetet. 
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Sektorn har inför hösten strukturerat om ansvarsområdena för förskolans rektorer: Ellös förskola 
och Ängsbergets förskola kommer drivas av en rektor samt Tvets förskola och Varekils förskola 
kommer ha samma rektor. 
 
Inför starten av höstterminen har sektorn bytt lärplattform och elevadministrationssystem. Syftet är 
att förenkla för vårdnadshavare, elever och skolans/förskolans personal. Bytet genererar också något 
minskade kostnader i jämförelse med det tidigare systemet. 
 
Vuxenutbildningen har startat en barnskötarutbildning, vilket upplevs kommer gynna vår 
verksamhet på sikt. 
 
Orust Waldorfskola har överklagat vår tilldelning av ersättning för deras lokaler. Man anser att man 
ska få en genomsnittlig ersättning istället för den faktiska kostnaden som idag betalas ut. Ärendet har 
gått vidare till Kammarrätten. 
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§ 47 KS/2022:1128 
 
Remissvar - Tecknande av nytt samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal 
 
Utskottets för lärandes beslut 
1. Teckna nytt samverkansavtal avseende Teknikcollege inom Fyrbodal perioden 2023-2027.  
2. Finansiering sker inom sektorns tilldelade budgetram. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Teknikcollege är en samverkansform mellan industri/näringsliv och utbildning, som finns i cirka 25 
regioner i Sverige varav Fyrbodal är en. Genom Teknikcollege certifieras utbildningar för att matcha 
industrins behov och företag får chans att påverka utbildningars utformning. Detta bidrar till säkrad 
kompetensförsörjning samt ökad tillväxt i regionen. Nuvarande samverkansavtal gäller till och med 
2022-12-31. 
 
Teknikcollege Fyrbodal var ursprungligen ett samarbete mellan de 13 kommunerna Bengtsfors, Dals 
Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, 
Uddevalla och Vänersborg. 
 
Under 2021 gjordes en genomlysning av Teknikcollege Fyrbodal där man bland annat konstaterade 
att det endast var 5 kommuner av 14 som ingår i nuvarande samverkans-avtal och att avtalet är 
skrivet mellan de 5 kommunernas utbildningsförvaltningar. Eftersom Teknikcollege grundtanke är 
samverkan mellan skola och näringsliv, är målet att i kommande avtal inkludera alla kommuners 
utbildningsförvaltningar och näringslivsenheter. 
 
Parterna i detta avtal är kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmål samt Fyrbodals 
kommunalförbund. Avtalsperioden löper över certifieringsperioden på fem år och avser 
verksamhetsåren 2023-2027. Om någon part vill säga upp avtalet efter certifieringsperiodens slut, 
ska uppsägning ske senast den 30 juni (1,5 år före avtalets utgång). Uppsägning ska meddelas 
skriftligen till samtliga kommuner. 
 
Avtalet är kopplat till en årlig budget som beslutas av parterna. Budgeten ska bland annat omfatta 
medlemsavgiften i riksföreningen enligt gällande taxa, lönekostnad för gemensam regional 
processledare samt övriga kostnader. Kostnaden för projektet fördelas efter invånarantal i de olika 
deltagande kommunerna. För Orust del ligger kostnaden på cirka 75 000-80 000 kronor per år. 
Företagen har ett stort behov av arbetskraft och vi behöver arbeta vidare med att få våra ungdomar 
att utbilda sig mot denna sektor. Styrgruppen håller samman all regional verksamhet inom ramen för 
Teknikcollege. 
 
Bedömning 
Orust kommun bör teckna avtalet för att vara en del av den satsning som behöver ske för att säkra 
rekryteringen i framtiden för våra företag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-01 
 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals Kommunalförbund  
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§ 48 KS/2022:108 
 
Godkännande av samverkansavtal om naturbruksutbildning 2023-2026 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att: 
Godkänna upprättat samverkansavtal om naturbruksutbildning åren 2023-2026. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra Götalandsregionen 
(VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på 
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och den skatteväxling som gjordes då. 
Samverkansavtalet har förnyats med jämna mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under 
perioden 1 januari 2019 till 31 december 2022.  
 
VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. Arbetet med det nya förslaget började under 
hösten 2020 med en utvärdering av det nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att 
lämna synpunkter och förslag via de representanter som kommunalförbunden samt Göteborgs stad 
har i samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk. Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat 
på utvärderingen och de önskemål som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan 
förslaget skickades på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler alternativ 
för avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal dialoger förts och möjliga 
alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. 
Samverkansavtalet som samtliga kommuner ska ta ställning till gäller under perioden 2023-01-01--
2026-12-31. 
 
För att samverkansavtalet ska träda i kraft måste samtliga kommuner välja att underteckna det. 
 
Bedömning 
Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar inom 
gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och Yrkesintroduktion, samt 
vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. Utbildningarna erbjuds vid 
skolenheterna:  
• Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt  
 gymnasiesärskola.  
• Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism.  
• Uddetorp, med inriktningen Lantbruk. 
• Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara.  
 
Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter. 
 
Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. 
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för naturbruksutbildning 
inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda vuxenutbildning på gymnasial nivå inom 
naturbruksområdet. 
 
Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna 
naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och främja 
samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och stimulera en 
hållbar utveckling inom naturbruksområdet. 
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till hälften 
av den kommun där eleven är folkbokförd. För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela 
utbildningskostnaden. 
 
Det som har varit en fråga för diskussion kring fortsatt avtal har varit att vi idag har flera 
naturbruksskolor som inte drivs av regionen och därför inte heller delfinansieras av regionen. I vårt 
närområde finns Dingle Naturbruksgymnasiet, Naturbruksgymnasiet Nuntorp samt några enstaka 
inriktningar på gymnasieskolor inom Fyrbodalsområdet. När någon av våra elever väljer att läsa på 
någon av dessa skolor så får vi som kommun betala hela kostnaden och regionen betalar inte halva 
kostnaden. För kommuner som ligger nära dessa skolor har detta en stor ekonomisk påverkan och 
kritiska röster har höjts kring detta.  
 
Vad gäller Orust kommun så har vi i dagsläget ett fåtal elever som valt att läsa på Nuntorp. Vi kan se 
över tid att vi nästan alltid har några få elever som väljer någon av ovanstående gymnasieskolor där 
inte regionen är huvudman. Det innebär ökade kostnader. En plats via regionen kostar cirka 100 000 
kronor medan en plats på de övriga naturbruksgymnasierna kostar cirka 200 000 kronor. Det är ett 
fåtal elever hos oss detta berör så vi anser att kostnaden är hanterbar för vår kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-23 att godkänna kommunens yttrande som sitt remissvar; det 
vill säga att kommunen inte har några synpunkter på avtalet och har för avsikt att underteckna det. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-01 
 
Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen 
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§ 49 KS/2019:948 
 
Information om skolskjutsorganisationen 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef informerar om att det initialt funnits en del att arbeta vidare med avseende skolskjuts-
organisationen. Det har bland annat varit otydligt vad skillnaden är mellan skolbuss och skol-
linjetrafik, att eleverna inte får busskort vid en skolbussorganisation eftersom en sådan grundar sig 
på skolskjutsberättigade elever, missförstånd om att bussarna inte kör samma sträcka som läsåret 
innan samt att en skolas schematider inte var utformade efter busstiderna. Information har dock 
getts vid olika tidpunkter och via olika kanaler.  
 
Den förändrade skolbussorganisationen berör främst följande två elevgrupper: 
• De elever som haft möjlighet att nyttja busskort till en vald fristående skola 
• De elever som får många år sedan valt annan kommunal skola än den skola man tillhör utifrån  
 kommunens elevupptagningsområden, men som kunnat få busskort då tidigare skollinjetrafik  
 körts via linjetrafik.  
 
I och med att kommunens skolbussar inte längre körs i form av linjetrafik, har sektorn fått en del 
frågor från vårdnadshavare vars barn inte längre kan åka till fritidsaktiviteter eller delta i kyrkans 
verksamhet via ett busskort som de kunnat innan. Det har också varit en dialog kring den uteblivna 
möjligheten att kompisar kan åka med skolbussen. 
 
Arbete pågår bland annat med att hitta lösningar för skolskjuts för de elever som valt annan skola 
där det finns bussturer/linjetrafik samt att kunna låta kompisar åka med skolbussen om plats finns. 
Det är Skollagen som styr rättigheten kring exempelvis skolskjuts, bland annat utifrån 
likabehandlingsprincipen. I dagsläget har det kommit in 16 överklaganden av beslut om skolskjuts. 
 
En extra mindre skolbuss har lagts till för att klara höstterminen och arbetet fortsätter kring att 
justera respektive sträcka för att hitta en optimal användning av bussarna. Det är också många som 
åker med bussar mitt på dagen, vilket gör att första eftermiddagsturen från skolorna är utan 
marginaler. 
 
Ordförande tar upp behovet av att eventuellt göra en översyn av trafiksäkerheten vid kommunens 
skolor samt komplexiteten av att göra förändringar av elevupptagningsområden. När man gör 
förändringar kring elevupptagningsområden behövs en långsiktig planering. 
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§ 50 KS/2022:1418 
 
Redovisning av studieresultat i grundskolan läsåret 2021/2022 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utvecklingschef ger information om studieresultat och betyg i grundskolan avseende vårterminen 
2022, samt en jämförelse med bland annat föregående år. 
 
Siffrorna visar på ett betydligt förbättrat resultat totalt när det gäller till exempel meritvärdet, andel 
elever som når målen i alla ämnen och behörigheten till yrkesgymnasiet för elever i årskurs 9: 
 
År Meritvärde år 9 Når målen i alla ämnen Behörighet till yrkesgymnasium 
2022 230,3 80,2 % 91,6 % 
2021 217,4 73,8 % 87,9 % 
2020 222,6 78,8 % 90,5 % 
2019 217,25 67,5 % 83,3 % 
2018 209,9 64,5 % 78,1 % 
 
Resultatet årskurs 9 våren 2022 totalt samt utifrån resultatet flickor kontra pojkar, ser ut enligt 
följande: 
 
Meritvärde, årskurs 9 
Totalt 230,3 
Flickor 241 (Flickorna har ett förbättrat resultat i jämförelse med 2021: 228) 
Pojkar 218 (Pojkarna har ett förbättrat resultat i jämförelse med 2021: 205) 
 
Når målen i alla ämnen, årskurs 9 
Totalt 80,2 % 
Flickor 81 % (Flickorna har ett förbättrat resultat i jämförelse med 2021: 75 %) 
Pojkar 79 % (Pojkarna har ett förbättrat resultat i jämförelse med 2021: 72 %) 
 
Behörighet till yrkesgymnasium 
Totalt 91,6 % 
Flickor 93 % (Flickorna har ett förbättrat resultat i jämförelse med 2021: 88 %) 
Pojkar 89 % (Pojkarna har ett något förbättrat resultat i jämförelse med 2021: 88 %) 
 
Behörigheten till yrkesgymnasium de senaste fem läsåren per skola, ser ut enligt följande: 
Läsår Henåns skola Ängås skola 
2021/2022 89 % 95 % 
2020/2021 88 % 89 % 
2019/2020 85 % 98 % 
2018/2019 80 % 87 % 
2017/2018 79 % 78 % 



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  10 

 

Utskottet för lärande 2022-09-12 

 

 
 
Information ges kring resultatet vid nationella prov i ämnena matematik och svenska för årskurs 3 
vid respektive skola. Information ges också kring andelen flickor respektive pojkar som bedöms nå 
kunskapsmålen i svenska och matematik utifrån läsa-/skriva-/räkna-garantin. Siffrorna är en 
uppskattning där en bedömning gjorts av pedagog. Arbete pågår med att öka undervisningen kring 
språket och språkträning inom förskolan. 
 
Information ges även kring resultatet vid nationella prov i ämnena matematik, svenska och engelska 
för årskurs 6 och 9 vid respektive skola. Resultaten för de nationella proven bygger på de elever som 
klarat alla delprov. 
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§ 51 KS/2021:1212 
 
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös skola 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Verksamhetsbesöket vid Ellös F-6 skola ställdes in och återupptas senare under hösten 2022. Det 
kommer eventuellt att genomföras digitalt. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Ellös skola. 
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§ 52 KS/2022:8 
 
Sektorns information 2022 (Lärande) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
1. Ställa sig bakom förslaget om att bygga en ny förskola i Svanesund bestående av sex 
 avdelningar istället för åtta avdelningar, utifrån de behov som framkommit. 
2. Tacka för övrig information och lägga den till handlingarna. 
 
Sektorchef ger information om aktuella ärenden: 
 
Ny förskola i Svanesund 
Sektorchef och ekonomichef informerar om det reviderade behovet av storlek för den nya förskolan 
som planeras byggas i Svanesund norra. I samband med gjord kapacitetsutredning kring behovet av 
förskoleplatser i kommunen, utbyggnation av bostäder i detaljplanerna för hela kommunen samt 
valet kring ny placering av förskolan har behovet förändrats från en förskola med 8 avdelningar till 
en förskola med 6 avdelningar. I dagsläget bedöms behov finnas för kunna utöka med ytterligare 
avdelningar i Varekil och Henån. 
 
Innan kapacitetsutredningen genomfördes, gav politiken i uppdrag att arbeta vidare med att bygga 
en ny förskola i Svanesund norra bestående av åtta avdelningar. Utifrån kapacitetsutredningen och 
en omvärldsbevakning presenteras tre förslag till en förskola med 6 avdelningar. Förslagen grundar 
sig bland annat på beräknade byggpriser, kvadratmeteryta och årshyreskostnad. En jämförelse görs 
kring kostnaden för en förskola med sex avdelningar kontra åtta avdelningar. Utifrån behov och 
ekonomisk hushållning rekommenderas att politiken ställer sig bakom beslutet att bygga en 6-
avdelningsförskola istället för en förskola med åtta avdelningar. 
 
Skolverket – Flera stora regeländringar i skolan, bland annat rätt till extra studietid 
Flera stora regeländringar gäller för skolan från och med halvårsskiftet, några av dem är nya 
bestämmelser om betygssättning samt ändrade läroplaner och kursplaner.  
 
En annan regeländring som trädde i kraft vid halvårsskiftet var riksdagens beslut att elever i årskurs 
4-9 ska erbjudas extra studietid för att få hjälp med läxor och annat skolarbete. Erbjudandet ska 
omfatta minst två timmar per vecka och det ska vara frivilligt för elever att delta. Studietiden ska 
anordnas under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag, vid den skola elever tillhör. Man får 
använda fjärrundervisning för den extra studietiden. Den extra studietiden ska inte räknas in i den 
minsta totala undervisningstid som varje elev i grundskolan har rätt till. En omvärldsbevakning visar 
att kommunerna har samma dilemma med att lyckas anordna den extra studietiden. Det är en 
komplexitet, oavsett val om hur man försöker anordna den. 
 
Terminsstarten vid skolorna 
Terminsstarten upplevs ha varit bra på skolorna, de flesta tjänster är tillsatta. 
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Rekrytering av rektor 
Hanna Lindö kommer ta över uppdraget som rektor för Ellös F-6 skola. Rekrytering pågår av ny 
rektor till Henåns skola. 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Samhällsutveckling, Fastighetsenheten 
Ekonomienheten 
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§ 53 KS/2022:9 
 
Politikens information 2022 (Lärande) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Ordförande rapporterar om att det i dagsläget inte finns någon information att delge från Fyrbodals 
kommunalförbund. 
 
Vice ordförande belyser problematiken med fortsatt klotter i vägtunneln vid Henåns skola. Henåns 
vägförening anlitade och bekostade saneringen senast, klottret bör saneras så snart som möjligt i 
samband med att det uppstår för att minimera och förebygga att det klottras på nytt. Dialog förs 
kring ansvarsfrågan. 
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§ 54 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 22 rapporter: 12 rapporter avser 
Henåns skola varav 7 avser avslutade ärenden och 10 rapporter avser Ängås skola. 
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§ 55 KS/2022:1420 
 
Information om matsituationen i förskolan 
 
Sammanfattning av ärendet 
Politiken har fått till sig att det ser olika ut på förskolorna kring gränsdragningsfrågan, hantering av 
matkärl osv. 
 
Kost- och lokalvårdschef informerar om att det finns en överenskommelse mellan sektorerna och 
verksamheterna kring hur mathanteringen ska lösas och att det ska vara likvärdigt på förskolorna. 
Nuvarande lösning ska utvärderas om sex månader. Kostenheten strävar efter att ha likvärdighet 
mellan förskolorna. Det är främst när enskilda medarbetare avviker från överenskommelsen, som 
problematiken om olika hantering uppstår, och det gäller medarbetare från båda sektorerna och 
verksamhetsformerna. Det förs en kontinuerlig dialog och samverkan mellan sektorerna och 
verksamheterna. 
 
Det önskemål som finns från förskolorna om ett utökat ansvar från kost- och lokalvårdsenhetens 
personal kring att till exempel vara behjälpliga med servering av maten, är svåra att tillgodose med 
anledning av de resurser som då krävs. Kost- och lokalvårdsenheten har sedan 2011 arbetat med 
effektiviseringar av verksamheten, vilket bland annat resulterat till nuvarande kombinationstjänster 
och inte längre har kvar samma resurser som förut. Personal som har kombinationstjänster har cirka 
tre timmar till förfogande för att ta emot, servera och ta hand om disken efter lunchen. 
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