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Utskottet för lärande 2022-10-10 

 

 
Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola, 2022-10-10, klockan 08:30-12:00 
 Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2022-10-10, klockan 13:00-15:00 
 
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 
 Catharina Karlsson, rektor gymnasiet/vuxenutbildningen, § 56 
 Pia Hansson, trafikplanerare, § 57 
Elsie-Marie Östling, ej tjänstgörande ersättare, § 56-63 
 

Utses att justera Martin Reteike 
 
Justeringens  Digital justering, torsdag den 13 oktober, klockan 16:00 
plats och tid  
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 56-63 
 Marika Carlberg 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Veronica Almroth 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Martin Reteike 
 
____________________________________________________________________________ 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för lärande 
 
Sammanträdesdatum 2022-10-10 
 
Datum för anslags 2022-10-14 Datum för anslags 2022-11-07 
uppsättande  nedtagande 
 

 ……………………………………………… 
 Marika Carlberg 
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§ 56 KS/2022:1550 
 
Revidering av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
1. Fastställa det reviderade förslaget till resehandbok och regler för inackorderings bidrag, daterat  
 2022-09-30. 
2. Reglerna gäller från och med 2023-01-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande handbok för handläggning av inackorderingstillägg och resestöd i Orust kommun antogs 
av barn- och utbildningsnämnden 2010-05-17.  
 
Det är inga större förändringar; det har tagits bort en del text vilket komprimerat dokumentet något. 
Den främsta skillnaden har gjorts under rubriken ”Inackorderingsbidrag” där det skrivits in en 
summa i form av 1/30-del av prisbasbeloppet per kilometeravstånd. Denna summa kommer 
indexjusteras per automatik framöver, vilket inte kräver att nytt politiskt beslut behöver tas då 
förändring av summan sker. 
 
Utredning 
Vuxenutbildningsenheten har gjort en översyn av handboken och utarbetat ett förslag till revidering 
av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag. Revideringar har gjorts dels utifrån kommunens 
förra handbok samt dels ur andra kommuners liknande riktlinjer.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Resehandbok och regler för inackorderingsbidrag, daterad 2022-09-30 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Lärande 
Vuxenutbildningen 
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§ 57 KS/2019:948 
 
Information om skolskjutsorganisationen 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Uppdaterad information ges i ärendet, sedan starten av den nya skolskjutsorganisationen: 
 
Situationen kring det administrativa arbetet och handläggningen av skolskjuts är nu på en mer 
hanterbar nivå. Det har kommit in mycket input från bland annat vårdnadshavare, justeringar har 
gjorts, vilket inneburit att skolskjuts har kunnat erbjudas i mån av plats för några elever. 
 
Totalt har det kommit in 17 överklaganden, varav dombeslut har kommit i 9 av de överklagade 
skolskjutsärendena. I samtliga nio beslut, avslår Förvaltningsrätten överklagandet. 
 
Arbete pågår i dagsläget med att justera busschema utifrån de ändringar som gjorts kring skolornas 
start- och sluttider sedan höstterminen startade. När detta arbete är klart, fortsätter arbetet med att 
ge eleverna sina QR-koder. 
 
Skolornas ledning upplever att skolskjutstrafiken fungerar bättre idag än vid skolstarten. 
 
Kommunen har god dialog med Connect Bus Sandarna AB och supporten för det administrativa 
systemet. 
 
Dialog har förts med Västtrafik kring hur eleverna i Orust kommun påverkas av den förändring som 
Nösnäsgymnasiet i Stenungsund har aviserat önskemål om att genomföra. De vill tidigarelägga 
skoldagen, vilket troligen kommer påverka kommunens gymnasieelever negativt. 
 
Det ges en visning av hur det administrativa systemet för skolskjuts är uppbyggt samt utifrån vyn för 
både vårdnadshavare och administration. 
 
Dialog förs kring eventuell utredning och översyn av skolornas framtida elevupptagningsområden. 
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§ 58 KS/2022:1539 
 
Kommunrevisionens grundläggande granskning år 2022 - Svar från Sektor Lärande 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Revisionen genomför en årlig grundläggande granskning av kommunens verksamhet. Syftet med 
den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att 
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och god revisionssed. 
 
Inom ramen för den grundläggande granskningen ställs skriftliga frågor till Sektor Lärande, som 
sektorn svarat på. De skriftliga frågor som sektorn berördes av i år var: 
• Beskriv era största utmaningar i verksamheten år 2022 
• Beskriv era styrkor och eventuella svagheter i arbetet med styrning och uppföljning av  
 verksamheten 
• Av sektorns uppdragsdokument år 2022 framkommer att hög giltig frånvaro bland elever är en  
 utmaning för sektorn. För att arbeta med frågan, har ett projekt i samverkan med sektor omsorg  
 startats upp. Hur fortgår arbetet med projektet samt att hantera denna utmaning? 
• Av sektorns uppdragsdokument år 2022 framkommer att antalet barn med särskilda behov ökar  
 i sektorns verksamheter. Det sker även en ökning i de lägre ålderskategorierna. På vilket sätt  
 arbetar sektorn med att möta behovet av stöd för barn med särskilda behov? 
• Av sektorns uppdragsdokument år 2022 framkommer att lokalförsörjning ses som en framtida  
 utmaning. Kommunens planering av nya bostadsområden uppges förhoppningsvis innebära fler  
 barn. Det innebär också att en översyn måste göras över kommunens förutsättningar att möta  
 en uppgång av barn- och elevantalet. Hur arbetar sektorn med lokalförsörjning och prognoser? 
• Hur genomförs analys och uppföljning av studieresultat i förhållande till kostnader för  
 verksamheten? 
• På vilket sätt följs friskolornas verksamhet och ekonomi upp av kommunen? 
• Finns det något annat ni vill uppmärksamma revisionen på? 
 
Sektor Lärande lämnar svaren som information till utskottet för lärande. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27 
Svar från Sektor Lärande på frågor från revisionen i den grundläggande granskningen år 2022 
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§ 59 KS/2021:1212 
 
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös skola 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Ellös skola.  
 
Det råder ett gott klimat och en bra stämning vid Ellös F-6 skola, både mellan elever, mellan personal 
och mellan personal/elever. Både elever och personal trivs, har en familjär stämning där alla känner 
alla samt känner sig trygga med sin skola. Personalgruppen är engagerad, pedagogisk och har en stor 
sammanhållning. Alla lärare är behöriga lärare. Både elever och personal nämner skolans storlek, 
lokalerna och närheten till både hav och natur som mycket positivt. 
 
Ellös skolas största styrkor är bland annat skolans storlek, lokalerna, närheten till hav och natur, att 
skolan har ett arbetslag där samtliga pedagoger ingår, behörigheten hos lärarna och den familjära 
stämningen.  
 
Ellös skolas största utmaning är svårigheten att ha en flexibel bemanning utifrån ett förändrat 
behov, som bygger på ett varierat elevantal mellan åren, tilldelad budget och den känsla av 
otillräcklighet som då ibland uppstår. Styrkan med liten bemanning och ett arbetslag är samtidigt en 
sårbarhet och utmaning. Eleverna framför fler rastvärdar, mer barnvänlig skolmat och behovet av en 
bättre skolgård/utemiljö som några av skolans förbättringsområden.  
 
Man upplever att man har en mycket bra överlämning och återkoppling avseende eleverna mellan 
förskola till förskoleklass och från årskurs 6 till årskurs 7 vid Henåns skola. Överlämningen av elever 
från Stensbo Friskola till skolans fritidsverksamhet har inte kontinuerligt varit lika bra under åren. 
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§ 60 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 rektor Henåns 7-9 skola 
Rekryteringen av ny rektor till Henåns 7-9 skola har påbörjats. Annons är publicerad och 
ansökningar har kommit in, dock väldigt få med adekvat bakgrund vilket gör uppdraget 
svårrekryterat – något som sektorn inte upplevt på många år. 
 
Rektor Ängås 7-9 skola 
Rektor för Ängås 7-9 skola har avslutat sin anställning i kommunen. Rektor för Ängås F-3 skola tar 
tillfälligt över rektorsuppdraget även för årskurs 7-9, med stöd av pedagog. Sektorn kommer 
eventuellt avvakta något med att påbörja rekrytering av ny rektor, med tanke på situationen av 
rekrytering av rektor till Henåns skola. 
 
Elevärende 
Henåns skola har en elev som behöver ha enskild lösning av undervisningsform. Sektorn har 
tillsammans med fastighetsenheten utrett möjligheterna om lokal för detta och kommit fram till att 
man troligen kommer nyttja del av bottenvåningen på det särskilda boendet i Ellös. 
 
Skolresultat våren 2022 
Utvecklingschef ger information om studieresultatet avseende våren 2022 för kommunen i 
jämförelse med landets övriga kommuner. Information ges även kring svaren av elevenkät som 
genomförts i årskurs 5 och 8. Orust kommun har mycket bra resultat i de flesta parametrarna. 
Området trygghet är något kommunen behöver fortsätta arbeta med, då en av kommunens skolor 
har det lägsta resultatet jämfört med rikets kommuner. 
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§ 61 KS/2022:9 
Politikens information 2022 (Lärande) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det finns i dagsläget ingen information att delge. Ordförande kommer inte delta på mötet med 
Fyrbodals kommuner fredagen den 14 oktober, utan vice ordförande kommer delta istället.  
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§ 62 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 12 rapporter: 7 rapporter avser 
Henåns skola varav 1 avser avslutat ärende, 1 rapport avser Ellös skola och 4 rapporter avser Ängås 
skola. 
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§ 63 
  
Information: Beslut/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 inkomna beslut från Förvaltningsrätten. 
 
1. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-13 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1300. 
 Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
 kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
 överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
2. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-13 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1301. 
 Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
 kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
 överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
3. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-08-30 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1307. 
 Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
 kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
 överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
4. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-27 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1383. 
 Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
 kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
 överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
5. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-20 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1429. 
 Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
 kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
 överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
 
6. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-21 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1430. 
 Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
 kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
 överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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7. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-09-28 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1367. 
 Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolskjuts för elev som valt annan skola än den  
 kommunen hänvisar till, enligt Orust kommuns regler för skolskjuts. Vårdnadshavare har  
 överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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