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Plats och tid

Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös/Tvets förskolor, digitalt, 2021-04-07,
klockan 08:00-10:00
Fm: Verksamhetsbesök vid Bagarevägens förskola, digitalt, 2021-04-07,
klockan 10:00-12:00
Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen/digitalt, 2021-04-07, 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, ekonom, § 27-28
Elsie-Marie Östling, ej tjänstgörande ersättare, § 27-36
Michael Relfsson, ej tjänstgörande ersättare, § 27-36

Utses att justera

Martin Reteike

Justeringens
plats och tid

Digital justering, måndagen den 12 april klockan 08:00

Sekreterare

……………………………………………….
Marika Carlberg

Ordförande

……………………………………………….
Veronica Almroth

Justerare

……………………………………………….
Martin Reteike

Paragraf

27-36

__________________________________________________________
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Utskottet för lärande

Sammanträdesdatum

2021-04-07

Datum för anslags
uppsättande

2021-04-12

Datum för anslags 2021-05-04
nedtagande

………………………………………………
Marika Carlberg
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§ 27

KS/2020:1525

Budget 2022-2024 - Sektor Lärande
Utskottets för lärandes beslut
1. Ge sektorchef i uppdrag att vid utskottets sammanträde i maj månad, presentera preliminära
underlag med olika alternativ för hur förskolan ska kunna leva upp till målsättningen om att ha
mindre barngrupper 5 timmar per dag, utifrån alternativen 3 dagar per vecka respektive 5 dagar
per vecka. Det är olika förutsättningar för respektive förskola, vilket gör att utskottet vill få en
totalkostnad, som bygger på respektive förskolas extra behov för att kunna klara detta uppdrag.
2. Utskottet för lärande tar med sig frågan kring bibehållen budgetram 2022 i det fortsatta
budgetarbetet för 2022.
__________
Information och dialog kring sektorns budgetförutsättningar 2022 med plan för 2023-2024. Budget
för år 2022 innehåller i dagsläget ett sparbeting med 1 % som motsvarar cirka 3-4 miljoner kronor
för sektorn.
Sektorn har de senaste åren gjort stora neddragningar inom många områden. En minskad budgetram
för 2022 med 1 % innebär behov av besparingar som genererar konsekvenser i kärnverksamheten.
Tidigare års stora neddragningar, sektorns plusresultat för 2021 och kommunens årsresultat gör det
svårt att pedagogiskt motivera och förklara ytterligare besparing. Inom förskolan är det svårt att
genomföra ytterligare besparingar, stora neddragningar har gjorts inom administrationen och det
finns inget utrymme att göra besparingar inom den organisatoriska strukturen. Det innebär att det är
kärnverksamheten inom grundskolan som framförallt kommer påverkas av ytterligare
budgetbesparing.
Upphandling av ny skolskjuts och avvecklingen av Hantverksprogrammet Båtbygg är några
budgetposter som innebär något minskade kostnader år 2022. Förskolorna inom sektorn upplever
stort behov av en gemensam vikariepool med erfarna anställda vikarier att tillgå, vilket är en
resursfråga kostnadsmässigt. Grundsärskolan förväntas ha ett ökat elevantal de kommande åren,
vilket är kostnadskrävande.
Utskottet för lärande önskar få preliminära underlag med olika alternativ för hur förskolan ska
kunna leva upp till målsättningen om att ha mindre barngrupper 5 timmar per dag, utifrån
alternativen 3 dagar per vecka respektive 5 dagar per vecka. Det är olika förutsättningar för
respektive förskola, vilket gör att utskottet vill få en totalkostnad, som bygger på respektive förskolas
extra behov för att kunna klara detta uppdrag. Detaljer får tas fram under sommaren/hösten och
utifrån den eventuella ramändring som blir antagen utifrån det preliminära underlaget.
__________
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§ 28

KS/2019:948

Upphandling av skolskjuts
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Ge Sektor Samhällsutveckling i uppdrag att i första hand förhandla fram ett avtal som möjliggör för
skolbussar att använda Tavlebords parkering som omlastningszon mellan bussarna både morgon
och eftermiddag. I ett första skede behöver ett avtal upprättas för perioden augusti-november 2022
med option på vinterhalvåret 2022/2023. Ett sådant avtal är en temporär lösning i väntan på att
ombyggnationen av trafikplatsen vid Tegneby blir klar. Rondell inklusive nya hållplatser planeras
vara klar augusti 2022, dock finns behov av temporär lösning om tidsplanen inte är möjlig att hålla. I
andra hand behöver annan lösning ordnas för omlastning mellan skolbussar.
__________
Sektorchef ger information i ärendet inför kommande upphandling av skolskjuts. Under mars har
det getts indikationer om att antal fordon skulle behöva utökas, men efter ytterligare kontroller
beräknas planerad fordonsflotta fungera för upphandling av ny skolskjuts. Kommunstyrelsens
arbetsutskott önskar framöver ha kvar nuvarande service till medborgarna. Anbudsförfarandet
beräknas kunna starta under maj månad.
Utskottet ser behov av annan budgetteknisk lösning kring kostnaderna för skolskjuts respektive
närtrafik. Kommande upphandling bör dock innehålla båda delarna.
__________
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KS/2020:1320

Revidering och förändring av regler för barnomsorg
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg.
2. Att reglerna gäller från och med 2021-07-01.
__________
Sammanfattning av ärendet
Orust kommuns regler för barnomsorg reviderades senast 2015-06-11, därefter har det uppstått
behov av mindre justeringar och förtydliganden.
Följande ändringar har gjorts, antingen av redaktionell karaktär eller utifrån gällande lagstiftning:
• Under rubriken ”Rätt till barnomsorgsplats” har text lagts till kring lagstiftning
utifrån Barnkonventionen och barnperspektivet.
• Under rubriken ”Barnets vistelsetid” har text lagts till kring lagstiftning utifrån
Barnkonventionen och barnperspektivet.
• Ny rubrik: ”Sommarförskola” med text kring hur barnomsorg anordnas och söks
under perioden avseende de fyra veckorna i juli månad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
Förslag till reviderade regler för barnomsorg daterade 2021-03-26
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
_________
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KS/2020:1309

Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid.
2. Att reglerna gäller från och med 2021-07-01.
__________
Sammanfattning av ärendet
Orust kommuns regler för barnomsorg på obekväm arbetstid reviderades senast 2017-09-27, därefter
har det uppstått behov av mindre justeringar och förtydliganden.
Följande ändringar har gjorts, utifrån redaktionell karaktär eller gällande lagstiftning:
• Förtydligande text och om bakgrund och syftet med reglerna.
• Under rubriken ”Rätt till barnomsorgsplats” har text lagts till kring lagstiftning utifrån
Barnkonventionen och barnperspektivet, att rätten till barnomsorgsplats gäller för barn i
förskoleålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.
• Nattomsorg erbjuds från två års ålder, men en individuell prövning kan göras vid behov.
• Förtydligande text om att rätten till barnomsorgsplats inte omfattar om vårdnadshavare har
visstidsanställning under 6 månader.
• Reglerna har kompletterats med rubrikerna ”Barns vistelsetid”, ”Inskolning” och
”Sommarförskola” samt med text som beskriver reglerna kring dessa.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26
Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid daterade 2021-03-26
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
__________
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KS/2020:436

Skolinspektionens uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av huvudmäns hantering av
klagomål mot utbildningen i Orust kommun
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sammanfattning av ärendet
Skolinspektionen granskar områden där det kan finnas behov av utveckling. Syftet är att bidra till en
bättre skola, inte enbart i de verksamheter som ingår i granskningarna, utan i samtliga verksamheter i
landet. Den tematiska kvalitetsgranskningen sammanfattas i en slutrapport.
Under 2020 genomförde Skolinspektionen en tematisk kvalitetsgranskning om huvudmannens
klagomålshantering, Orust kommun, granskningen gällde skolformen grundskola. Orust kommun
var en av de kommuner som valdes ut att ingå i urvalet för granskningen. Granskningen
genomfördes under perioden mars-oktober år 2020 och baserades på dokumentation som
kommunen skickade in, intervjuer samt en enkät till rektorer inom grundskolan.
I Skolinspektionens beslut, daterat 2020-09-28, efter genomförd kvalitetsgranskning av
huvudmannens hantering av klagomål mot utbildningen i kommunen, identifierar Skolinspektionen
några utvecklingsområden i syfte att höja verksamhetens kvalitet. Ett utvecklingsområde är att
huvudmannen behöver utveckla arbetet med klagomålshantering genom att:
• Utveckla definitionen av vad ett klagomål är så att det blir tydligt för personalen på skolorna
vad de ska hantera enligt huvudmannens rutiner för klagomålshantering.
• Tillgängliggöra flera sätt för anmälare att lämna klagomål.
• Sammanställa och kategorisera klagomål som en del av huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete.
Huvudmannen fick i uppdrag att senast 2021-03-23 redovisa till Skolinspektionen vilka
förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena och resultatet av
dessa åtgärder. I kommunens redovisning beskriver bland annat följande vidtagna åtgärder:
• Utvecklandet av en e-tjänst för synpunkter och klagomål. E-tjänsten beräknas kunna starta
under senare delen av våren 2021. Att lämna klagomål blir då enklare än befintlig blankett i
pappersform och med möjlighet att vara anonym. Klagomålsdelen kommer följa Sektor
Lärandes klagomålsrutin som finns publicerad på kommunens webbplats.
• Det kommer finnas färdigdefinierade kategorier i e-tjänsten. Klagomålen kommer kunna
följas upp på enhetsnivå, delges enheterna samt kategoriseras utifrån handläggarens
”taggning” av klagomålen.
• Definitionen av klagomål och synpunkt har lagts in på kommunens webbplats under
”Klagomål skola och förskola” enligt Svenska Kommuner och Regioners definition och
stödmaterial.
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Sektorns redovisning innehåller även eventuella ytterligare åtgärder som planeras.
I Skolinspektionens uppföljningsbeslut, daterat 2021-03-22, görs bedömningen att Orust kommun
har beslutat om åtgärder för att höja kvaliteten inom området. De planerade åtgärderna är ännu inte
genomförda men ligger i linje med Skolinspektionens bedömning.
Skolinspektionen avslutar därmed granskningen och kommer fortsättningsvis att följa Orust
kommun i sin samlade risk- och väsentlighetsanalys.
__________

Comfact Signature Referensnummer: 1070187

Orust kommun

Utskottet för lärande

§ 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8

2021-04-07

KS/2020:1079

Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ellös och Tvets förskolor
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Ellös och Tvets
förskolor.
Det råder ett gott arbetsklimat och stor trivsel bland både personal och barn vid både Ellös förskola
och Tvets förskola. Tvets förskolas lokaler och utemiljö upplevs mycket positiv, man har nära till
naturen och detta skapar möjligheter till bra lärmiljöer och arbete i olika barngrupper. Ellös
förskolas lokaler behöver däremot rustas upp. En behovsanalys- och beskrivning har upprättats och
en förstudie- och projektbeställning är gjord.
Några av de styrkor som nämns vid både Ellös och Tvets förskolor är det positiva klimatet och
ansvarsfulla och lösningsinriktade pedagoger som är delaktiga och har ekonomisk medvetenhet.
Andra styrkor som nämns är förskolornas stabila personalgrupper, arbetet med mindre barngrupper,
implementeringen av förskolans reviderade läroplan, satsningen kring vidareutbildning av
förskollärare via Skolverkets satsning samt den höga nöjdhet som finns hos både barn och deras
vårdnadshavare.
Några av de utmaningar man ser vid Ellös och Tvets förskolor är arbetet och hållbarheten i att
arbeta i mindre barngrupper (att ett barn motsvarar en plats upplevs viktigt), tillgången till erfarna
vikarier, covid-19 (schemaläggning för tillräcklig bemanning vid hämtning och lämning av barnen),
budget utifrån barnpeng, korttidssjukfrånvaron samt Ellös förskolas lokaler.
__________
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KS/2020:1079

Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Bagarevägens förskola
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Bagarevägens
förskola.
Det råder ett gott arbetsklimat och stor trivsel bland både personal och barn vid Bagarevägens
förskola. Lokalerna och förskolans utemiljö upplevs mycket positiva och att de skapar möjligheter
till bra lärmiljöer och arbete i olika barngrupper. Från både rektor och personal lyfts önskemålet om
staket för möjligheten att skapa fler och avgränsande lärmiljöer.
Några av de styrkor som nämns vid Bagarevägens förskola är det positiva klimatet, engagerad och
kompetent personal, stabil personalgrupp, förskolans inomhus- och utomhusmiljö och det
utvecklande samarbetet med barnen kring deras rättigheter utifrån undervisningen enligt
Barnkonventionen.
Några av de utmaningar man ser vid Bagarevägens förskola är möjligheten till mindre barngrupper
(att ett barn motsvarar en plats upplevs viktigt), tillgången till erfarna vikarier, covid-19 (schemaläggning för tillräcklig bemanning vid hämtning och lämning av barnen) och budget utifrån
barnpeng.
__________
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§ 34

KS/2021:26

Sektorns information 2021 (Lärande)
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef ger information om aktuella ärenden:
Avstämning betyg i grundskolan
Utvecklingschef ger en kort avstämning, till och med mars månad 2021, över måluppfyllelse och
betyg per skolämne och grundskola för årskurs 6-9.
Situationen kring Covid-19
Sektorchef informerar om viss smittspridning finns inom kommunens grundskolor. Några elever i
en årskurs 3 och 5 vid Henåns skola har konstaterad smitta, vilket har inneburit undervisning på
distans under en period för samtliga elever i berörda klasser.
Avslut/student för eleverna på Hantverksprogrammet Båtbygg
Onsdagen den 31 mars tog de sista fyra eleverna studenten från Hantverksprogrammet Båtbygg,
vilket är ett historiskt ögonblick både för kommunen och eleverna eftersom denna gymnasieform
avvecklas i och med årets avslut.
Byggnaden ska enligt information eventuellt användas för massvaccinering av Covid-19, innan den
troligen rivs under första halvåret 2022. Det har inkommit ett medborgarförslag om att kulturskolan
skulle kunna nyttja lokalen för sin verksamhet. Utskottet kommer behandla ärendet i maj månad.
Det har upprättats en förteckning över kvarvarande inventarier samt värdet för dessa. En förfrågan
kommer skickas till kommunens företagare, med hjälp av kommunutvecklare.
__________
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§ 35
Politikens information 2021 (Lärande)

KS/2021:27

Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden:
• Workshops kring upphandling av ny skolskjuts.
• Fråga ställs kring lönesatsning av lärarassistenter: det har tidigare gjorts en särskild lönesatsning
avseende undersköterskor, då yrkesgruppen lärarassistenter inte ingick. Sektorchef informerar
om löneprocessens delar.
__________
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LVS/2021:1

Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
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 (2021) gällande
diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 26 rapporter: 7 rapporter avser
Henåns skola varav 1 avser avslutat ärende, 9 rapporter avser Ellös skola, 7 rapporter avser Ängås
skola och 3 rapporter avser Varekils skola.
__________
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