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KS/2020:482, KS/2019:1647

Budget 2021 - Sektor Lärande
Utskottets för lärandes beslut
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att:
1. Godkänna Sektor Lärandes uppdragsdokument 2020-2022, detaljbudget 2020 och förslag
till effektiviseringar, under förutsättning att politisk förståelse finns kring tidsplan för
genomförandet av besparingarna.
2. Godkänna lokalförsörjningsplan för 2021-2025 med utblick mot 2030.
__________
Reservationer och särskilda uttalanden
Martin Reteike (Mp) och Daniel Peterson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Reservation: ”Vi reserverar oss mot beslutet och yrkar på att tilldela Sektor Lärande en
budgetram utifrån 11-gruppens förslag till budget år 2021, vilket innebär 2 miljoner kronor till
Sektor Lärande utöver majoritetens budget”.
Sammanfattning av ärendet
2020 kunde lärandets lista på åtgärder som behövdes för att få budget i ram sammanräknas till
10-12 miljoner kronor (beroende på om statsbidrag skulle försvinna på grund av neddragningar
eller inte). 2021 är det tre faktorer som spelar in som gör att listan över åtgärder för budget i
balans nu summeras till drygt 6 miljoner kronor. Särskolan växer i elevantal, intäktsminskningar
och ofrånkomliga kostnadsökningar för köp av tjänst.
Särskolan växer i elevantal. Bedömningen i nuläget är att särskolan behöver 2,8 miljoner kronor
på grund av ökade personalkostnader. Därtill upphör statsbidrag som särskolan kunnat nyttja:
100 000 kronor.
Intäktsminskningar från Migrationsverket sammanräknas till 1,2 miljoner kronor. Från
Migrationsverket får Orust kommun under två års tid schablonintäkt för nyanlända. Av dessa får
lärande 60 % av intäkten. Allt fler nyanlända på Orust har nu varit folkbokförda i Sverige mer än
24 månader och intäkten upphör. Invandring finns fortfarande, men inte alls i samma omfattning
som tidigare. Störst ersättning får lärande för asylsökande elever och i nuläget är dessa mycket
få. Intäkter från andra kommuner som har gymnasieelever på hantverksprogrammet på Orust
minskar. För våren väntas intäkter för fyra elever och sen går intäkterna ner till noll när
programmet läggs ner.
Vid årsskiftet upphör särvux i egen regi och personalkostnader behöver omvandlas till medel att
köpa plats i annan kommun för dessa elever.
Lärande har senaste åren fått särskild priskompensation på 2,5-3 % för prisökningar på
skolskjuts, ersättning till fristående verksamheter på Orust samt köp av plats i annan kommun.
Bedömningen för 2021 var att 2,5 % var trolig prisökning. Då andra sektorer haft generell
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kompensation på 2 % för liknande kostnader gjordes bedömningen att lärande kunde hantera
differensen inom egen ram (cirka 500 000 kronor). I budget 2021 har dock priskompensationen
sänkts till 1,5 % och differensen blir det dubbla, sammanräknas nu till 1,15 miljoner kronor som
lärande får hantera inom ram.
Kostnad per elev i Orusts kommuns grundskola är bland de högsta i riket vilket kan härledas till
höga lokalkostnader och för att inte överkompensera friskolorna ges lokalbidrag till dem för
deras faktiska kostnad. Friskolornas lokaler är i många fall små utifrån deras elevantal men också
i betydligt sämre skick än de kommunala skolorna. Senaste åren har lokalbidraget ökat och så
blir det också för 2021. Preliminär bild är en ökad kostnad för lärande med 500 000 kronor.
Vissa neddragningar inom kost, städ och lärande kommer påverka elevpengen till friskolorna.
Den faktiska ökade kostnaden för ersättning till friskolorna är därför svår att bedöma i nuläget.
Inför 2021 ligger nu en planering för att på Gymnasiet och Vuxenutbildningen dra ner
personalkostnaderna med ytterligare 2,5 miljoner kronor 2021 jämfört med 2020.
Procentuellt innebär detta att utrymmet i budgeten för personalkostnader för gymnasiet och
vuxenutbildning sjunker från 18,7 miljoner kronor till 15 miljoner kronor, eller 20 % minskning.
Elevminskningen blir inte speciellt betydande men både hantverk och särvux är utbildningar som
har haft hög lärartäthet. Största delen av personalminskningen är redan genomförd 2020 och får
helårseffekt 2021. Bedömningen är att det har funnits högre grad av "övrig personal" på Vågen
än om man jämför med övriga sektorn. Detta jämnas nu ut.
Orust kommun köper gymnasieplats samt busskort till cirka 500 elever. Zonförändringen inom
Västtrafik innebär att kostnaderna för busskort minskas med nästan 20 %, eller 500 000 kronor.
2020 drogs antalet öppna förskolor och fritids ner kraftigt sommartid under 4 veckor. 2020 var
två förskolor och två fritids öppna. Protester kom men när väl sommaren kom var förändringen
inte speciellt kännbar. 2021 sker etapp 2 i denna omställning och sommaren 2021 är förslaget att
en förskola och ett fritids är öppet. Detta kommer innebära längre sträckor för föräldrar att köra
samt att fler barn kommer att tillfälligt behöva byta miljö under någon eller några
veckor. Betydligt större kommuner med större avstånd och fler barn har idag bara en ort öppen
för verksamhet under storsemestern. Lärande drog ner budgeten med 250 000 kronor år 2020 för
denna åtgärd och ökar nu neddragningen till totalt 350 000 kronor år 2021. Bedömningen är att
det borde ge utslag även inom kost och städ då färre verksamheter kommer vara öppna
under veckor då vikariebehovet är som störst.
Grundskolan är sektorns största verksamhet. Elevpengen sjönk 2020 och det har varit kännbart. Senaste åren har andelen behöriga lärare ökat och därmed medelkostnaden per lärare. För
att få ihop den ekvationen har antalet elever per lärare blivit fler och resurs-personal blivit färre.
Timplanen ökar 2021 inom högstadiet, så fler undervisningstimmar ska rymmas inom samma
peng. Neddragning ses därför inte som något alternativ. Varje år seglar årskurs 8 med fartyget
Westkust. Det är en segling som uppskattas. Kostnaden är 250 000 kronor per år (motsvarar
ungefär kostnaden för 0,5 årsarbetare). För att undvika mer neddragning av lärartjänster och
stödpersonal inom grundskolan 2021 föreslås därför att Westkustresan upphör.
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Den statliga satsningen i form av statsbidrag, "Likvärdig skola" ökar inför 2021. Hur dessa
pengar används är ganska fritt men det krävs en plan som skickas in och följs upp. Inte tillåtet att
ta bort kommunala medel och istället täcka kostnaderna med bidraget. Minskar eller försvinner
däremot andra bidrag till grundskolan kan däremot detta bidrag nyttjas.
Lågstadiesatsningen har upphört och lagts in i detta bidrag och Orust kommun behåller därför
stor del av bidraget "likvärdig skola" mot lågstadiet. Under flera år har intäkterna från
Migrationsverket sjunkit till grundskolan, men antalet årsarbetare inom förberedelseklass,
modersmål och studiehandledning bedöms inte kunna sjunka. Behovet av dessa verksamheter är
på likvärdig nivå som när bidragen från Migrationsverket var betydligt högre. För att undvika
neddragning tas därför utökningen av detta statsbidrag i anspråk till dessa verksamheter. Finns
inga garantier att statsbidragen är på samma nivå 2022 så på längre sikt kan det vara en lösning
som blir kännbar.
Inom lärande finns tre icke lagstadgade verksamheter. Det är nattis, öppna förskolan och
kulturskolan. Kulturskolan har kö för att spela vissa instrument. Nattis har från och till föräldrar
som väntar på plats till sina barn. Öppna förskolan har många besökare och i och med öppnandet
av familjecentralen finns verksamheter och yrkesgrupper samlade vilket ger mervärde. För 2021
är planen oförändrad budgetram för dessa verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-11-04
Uppdragsdokument 2020-2022 och detaljbudget 2020 avseende Sektor Lärande
Förslag till beslut under sammanträdet
Veronica Almroth (L) föreslår Kommunstyrelsen besluta att
1. Godkänna Sektor Lärandes uppdragsdokument 2020-2022, detaljbudget 2020 och förslag
till effektiviseringar, under förutsättning att politisk förståelse finns kring tidsplan för
genomförandet av besparingarna.
2. Godkänna lokalförsörjningsplan för 2021-2025 med utblick mot 2030.
Martin Reteike (Mp) och Daniel Peterson (C) föreslår kommunfullmäktige besluta att
Tilldela Sektor Lärande budgetram utifrån 11-gruppens förslag till budget år 2021, vilket
innebär 2 miljoner kronor till Sektor Lärande utöver majoritetens budget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att utskottet för lärande bifaller
Veronica Almroths förslag.
Omröstning begärs
Utskottet för lärande godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Veronica Almroths förslag
Nej-röst för Martin Reteikes (Mp) och Daniel Petersons (C) förslag

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6

2020-11-09

Omröstningsresultat
Med 3 ja-röster för Veronica Almroth och 2 nej-röster för Martin Reteike och Daniel
Peterson, beslutar utskottet för lärande att bifalla Veronica Almroths förslag. Hur var och en
röstat framgår av separat omröstningsprotokoll.
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kommundirektör
Utskottet för Lärande
__________
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KS/2019:390, KS/2020:220

Budgetuppföljning 2020 - Sektor Lärande
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef och ekonom ger information om upprättad prognos och ekonomiskt utfall
avseende budget 2020, utifrån januari-oktober månad 2020.
Sammanfattning av ärendet
Helårsprognosen för Sektor Lärande per oktober månad visar på ett överskott med 4,4 miljoner
kronor, vilket är en förbättring med 3 miljoner kronor i jämförelse med föregående prognos. I
överskottet på 4,4 miljoner kronor ingår prognosen att Sektor Lärande får ersättning för
sjuklönekostnader på 2,8 miljoner kronor. Av dessa är 1,9 miljoner kronor ersättning till och med
september månad som är utbetalda till kommunen och 900 000 kronor är en beräknad ersättning
om intäkterna för oktober-december ligger i nivå med september.
Orsakerna till en förbättrad prognos mellan augusti och oktober är till stor del kopplad till
intäkter: dels ersättning för sjuklönekostnader, ökade intäkter från Skolverket för yrkesvux och
intäkter till grundskolan från Skolverket.
Även om det är få månader kvar av året, är prognosen osäker. Osäkerheten finns främst på
intäktssidan gällande ersättning för sjuklönekostnader men även statsbidrag. Det kan finnas viss
risk för återbetalning av statsbidraget Likvärdig skola, med anledning av att grundskolorna nu
utifrån ökade intäkter ser ut att göra plusresultat. Analys kring detta kommer att göras vid
bokslutet. En annan osäkerhet finns kring personalkostnader: vid vissa enheter börjar
sjukskrivningstalet att öka igen efter sommaren, men till skillnad mot våren har det funnits fler
vikarier att tillgå. Neddragningar som gjorts inför höstterminens start, gör att organisationen är
tajtare och det blir svårare att undvika tillsättning av vikarier vid frånvaro.
Resultatet per verksamhet ser ut enligt följande:
Sektor Lärande övergripande
Sektor Lärande övergripande redovisar ett prognostiserat underskott med 250 000 kronor. Inför
2020 sänkte sektorn intäktsbudgeten för etableringsersättning som sektorn får för nyanlända år 1
och 2. Covid-19 har dock gjort att invandringen minskat till Sverige och antalet nyanlända som
varit på Orust max 24 månader blir färre. Lägre kostnader än budgeterat för bland annat
snöröjning och kompetensutveckling.
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Orsaken till den negativa avvikelsen på sektorsövergripande nivå, är att budgeten som ligger där
avseende intäkter från Migrationsverket gällande schablonersättningen för nyanlända, förväntas
få ett minusresultat.
Skolskjuts
Skolskjuts redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 kronor.
Förskola
Förskolan redovisar ett prognostiserat överskott med 1,75 miljoner kronor. Största effekten på
det positiva resultatet är ersättning för sjuklöner med 1,1 miljoner kronor, ersättning för
sjuklöner har inte tillförts rektorerna utan lagts på central nivå inom förskolan. Förskolan säljer
också något fler platser till grannkommunerna, vilket ger en ökad intäkt. Två rektorstjänster har
varit vakanta under delar av året, vilket gett 500 000 kronor i minskade kostnader. De sju
förskolorna inklusive barnomsorg på obekväm arbetstid, öppna förskolan och familjecentralen,
ger tillsammans ett överskott med 400 000 kronor.
Grundskola
Grundskolan redovisar ett prognostiserat överskott med 600 000 kronor. Prognosen per april
visade på ett underskott med 2,4 miljoner kronor. Den främsta anledningen till den förbättrade
prognosen är ersättning för sjuklöner med 1,65 miljoner kronor. I likhet med förskolan, har
ersättningen för sjuklöner inte tillförts rektorerna utan hanteras på central nivå inom
grundskolan. De fyra kommunala grundskolorna, inklusive modersmål och studiehandledning,
visar på ett gemensamt underskott med 2,1 miljoner kronor, vilket kan jämföras med de 1,75
miljoner kronor som prognosen per augusti visade.
Särskolan bedöms hamna på ett underskott med 300 000 kronor mot budget år 2020. Detta är en
förbättring med 300 000 kronor sedan prognosen per augusti, vilket främst beror på intäkter som
kunnat tillföras särskolan – intäkter som inte bedöms troliga under 2021.
Utbetalningarna till de tre fristående grundskolorna på Orust ökar med anledning av att de har ett
ökat elevantal. Antalet folkbokförda elever på Orust som väljer skola i annan kommun, har
däremot blivit färre. Det är fler elever från andra kommuner som väljer skola i Orust kommun,
vilket ger ökad intäkt.
Sektor Lärande har bekostat 500 000 kronor inom driften för åtgärder av f.d högstadieskolan på
Ellös, vilka betraktas handla om skadegörelse.
Gymnasiet/vuxenutbildningen
Gymnasiet och vuxenutbildningen redovisar ett prognostiserat överskott med 2,3 miljoner
kronor. Budgeten för köp av gymnasieplatser i annan kommun bedöms få ett mindre överskott
med 400 000 kronor. De totala intäkterna är högre än budgeterat (900 000 kronor), detta trots
minskade intäkter för gymnasieskolan när Hantverksprogrammet detta läsår endast bedrivs med
årskurs 3.
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Till följd av Covid-19 har förutsättningarna förändrats för regional yrkesvux. Staten vill
uppmuntra till att öka antalet utbildningsplatser. Grunden i statsbidraget 2020 för regional
yrkesutbildning är att kommunen får ett statsbidrag på 35 000-75 000 kronor per årsstudieplats,
dock endast för 50 % av årsstudieplatserna. Under början av sommaren meddelade staten att de
ökar statsbidraget så 100 % av årsstudieplatserna blir statsbidragsgrundande. I dagsläget bedöms
intäktsnivån från Skolverket avseende yrkesutbildning bli 600 000 kronor bättre än budgeterat.
Extraansökningar till Skolverket översteg den pott pengar som fanns att fördela, vilket kommer
innebära att 100 % av årsstudieplatserna i kommunerna inte ger statsbidrag.
Kulturskolan
Kulturskolan redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 kronor.
__________
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KS/2019:948

Upphandling av skolskjuts
Utskottets för lärandes beslut
1.
Fortsätta utreda förslaget kring optimering av skolskjuts utifrån 11 bussar.
2.
Bjuda in kommunstyrelsens presidium och Sverigedemokraterna till utskottets för
lärandes sammanträde i december för dialog.
__________
Sammanfattning av ärendet
Sektorchef ger information om Optiplans upprättade sammanfattning kring optimering av
skolskjuts. Förslaget utgår från parametrarna nuläge, ny upphandling och två olika scenario:
Nuläge
Nuvarande skolskjuts anordnas av Västtrafik som ordinarie linjetrafik och skollinjer.
Beskrivning ges till fördelning av skolskjutselever i ordinarie linjetrafik och skollinjer läsåret
2018/2019 samt kostnader för samma läsår.
Ny upphandling
Orust kommun ämnar anordna den skolskjuts som i nuläget är skollinjer med upphandlad
skolskjuts i egen regi. Samtidigt ämnas den ordinarie linjetrafiken nyttjas i så hög grad som
möjligt. Skolskjuts med ordinarie linjetrafik är det mest kostnadseffektiva alternativet gällande
skolskjuts.
Scenario 1
Scenario 1 bygger på en optimering av skolskjuts utifrån 10 bussar och baseras på en likvärdig
tillämpning av skolskjutsreglerna. Förflyttningsavstånden till hållplats nyttjas för att öka
nyttjandegraden inom ordinarie linjetrafik samt reducera den upphandlade skolskjutsen
gällande fordon och körsträcka. Nya hållplatser kommer medföra förändrade hållplatser för
cirka 60 elever i dagsläget. En skillnad mot nuvarande skolskjuts är introduktion av bussbyte
vid Tegneby kyrka. En annan skillnad är att nuvarande skolskjuts inte trafikerar
genomfartsvägen genom Kungsviken och Svineviken, samt vägen mellan Risset och Rålanda –
eleverna hänvisas till andra hållplatser.
Scenario 2
Scenario 1 bygger på en optimering av skolskjuts utifrån 11 bussar och baseras på en likvärdig
tillämpning av skolskjutsreglerna. Nya hållplatser kommer medföra förändrade hållplatser för
cirka 10 elever i dagsläget. Nyttjande av nuvarande hållplatser innebär att
skolbussorganisationen behöver utökas med ytterligare ett fordon. I scenario 2 genomförs
liknande bussbyte vid Tegneby kyrka som i scenario 1. I jämförelse med scenario 1, trafikeras
genomfartsvägen genom Kungsviken och Svineviken samt Risset och Rålanda.
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Sammanfattning ”Optimering av skolskjuts” - Optiplan
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KS/2020:226

Rapport avseende barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
Utskottets för lärandes beslut
Lägga rapporten till handlingarna.
__________
Rektor för förskola ger information om upprättad rapport om ändrade regler utifrån
barnkonsekvensanalysen i Orust kommun, utifrån följande parametrar:
•
Omvärldsbevakning och jämförelse med några andra kommuner
•
Lokal, som är anpassad för hela barngruppen och utifrån barnens åldersspann
•
Barnperspektivet och Barnkonventionen
•
Personalens tankar och reflektioner
•
Barnets lägsta ålder, vilken föreslås vara två år istället för ett år
•
Riktmärke för max antal timmar totalt i verksamheten för det enskilda barnet (50
timmar per vecka)
•
Förändrade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
•
Förändrade regler för förskola och fritids
__________
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KS/2020:1309

Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
Utskottets för lärandes beslut
1.
Anta reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid.
2.
Att reglerna gäller från och med 2021-01-01.
__________
Sammanfattning av ärendet
Orust kommuns regler för barnomsorg på obekväm arbetstid reviderades senast 2017-09-27,
därefter hat det uppstått behov av mindre justeringar och förtydliganden.
Följande ändringar har gjorts, antingen utifrån redaktionell karaktär eller utifrån 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 barnomsorg gäller för
barn från och med två års ålder samt förtydligande 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 2020-11-02
Förslag till reviderade regler för barnomsorg på obekväm arbetstid daterade 2020-11-02
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2020:1320

Revidering och förändring av regler för barnomsorg
Utskottets för lärandes beslut
1.
Anta reviderade regler för barnomsorg.
2.
Att reglerna gäller från och med 2021-01-01.
__________
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 2020-11-02
Förslag till reviderade regler för barnomsorg daterade 2020-11-02
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
_________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2019:1420, KS/2019:1354

Redovisning av Sektor Lärandes internkontrollplan 2020
Utskottets för lärandes beslut
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att:
Godkänna redovisad återrapportering av utförd granskning enligt 2020 års internkontrollplan.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna
förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders
verksamhet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontroll-organisation upprättas inom
kommunens samlade behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll.
Nämnderna ansvarar för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt
verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta
initiativ till sådana.
Varje nämnd har en skyldighet att:
•
Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.
•
Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till
årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen
inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens
revisorer.
Sektor lärandes internkontrollplan för 2020 innehåller 3 stycken kontrollpunkter som
kontrollerades under oktober månad.
Genomförda granskningar:
•
Att en resultatanalys och handlingsplan upprättas för arbetet med att eleverna ska
nå högre behörighet till gymnasieprogram, samt att fler elever får betyg i alla ämnen
och ett ökat meritvärde.
•
Att kommunens delegeringsordning är känd av cheferna.
•
Att skyddsrond (benämnd riskhantering i KIA) är genomförd och åtgärder har
vidtagits eller påtalats.

Orust kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utskottet för lärande

2020-11-09

Kontroll av:

Beskrivning av genomförd internkontroll:

Att en resultatanalys och
handlingsplan upprättas
för arbetet med att
eleverna ska nå högre
behörighet till
gymnasieprogram, samt
att fler elever får betyg i
alla ämnen och ett ökat
meritvärde
Att kommunens
delegeringsordning är
känd av cheferna.

Risken är hög att man hamnar i utanförskap om man saknar
betyg och inte kommer in och slutför gymnasiet.

Sektor lärande
Att skyddsrond
(benämnd riskhantering i
KIA) är genomförd och
åtgärder har vidtagits
eller påtalats.

Inga brister. Handlingsplan är upprättad i Stratsys enligt
uppdrag, men alla resultatanalyser är inte genomförda.
Åtgärder: Påminnelse att göra och föra in resultatanalys i
Stratsys.
Att man fattar beslut utan mandat, vilket innebär att beslut inte är
giltiga vilket kan ha stor påverkan för enskild.
Resultat av kontrollen som bestod av stickprov påvisar att brister
finns och man inte vet var man hittar delegationsordningen,
således blev en del svar felaktiga.
Åtgärd: Göra den mer känd för cheferna. Att visa var man kan
hitta delegationsordningen. Visa att den ligger på kommunens
webbplats och inte på intranät där många av styrdokumenten
finns.
Att man inte bedriver ett förebyggande arbete vilket kan leda till
att barn och elevers trygghet inte säkras.
Kan leda till arbetsmiljöproblem
Inga brister.
Åtgärder: -

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-28
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
__________
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KS/2020:1252, KS/2020:1080

Områden för internkontrollplan år 2021 inom Sektor Lärande
Utskottets för lärandes beslut
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att:
Anta de tre föreslagna områdena 15, 18 och 19 för internkontroll inom Sektor Lärande år
2021:
• Att enheterna lämnat in komplett kvalitetsrapport, där analys och åtgärder tydligt påvisas.
• Att riskbedömning görs och att rutiner finns för om våld och hot inträffar på skolor och
förskolor.
• Att rutiner för överlämning, inklusive återkoppling, fungerar mellan verksamheterna.
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna
förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders
verksamhet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontroll-organisation upprättas inom
kommunens samlade behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll.
Nämnderna ansvarar för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt
verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta
initiativ till sådana.
Varje nämnd har en skyldighet att:
• Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde.
• Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till
årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen
inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens
revisorer.
På utskottets sammanträde ska en internkontrollplan för år 2021 fastställas för Sektor Lärande.
Information ges kring förslag till områden för internkontrollplan under 2021. Utvecklingschef
ger information om förslag till områden för internkontroll under 2021, som tagits fram
avseende Sektor Lärande:
1. Behörighet till gymnasiet
2. Betyg i alla ämnen
3. Meritvärde årskurs 9
4. Fungerande rutiner mot kränkande särbehandling

Orust kommun

Utskottet för lärande
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Uppföljningsansvar för ungdomar åldern 16-20 år, vars skolgång eller sysselsättning inte är
känd
Kösituation och beläggning inom förskolan
Garanterad undervisningstid
Betalar vi för ”rätt” gymnasieelever – betalar vi endast för gymnasieelever som är
folkbokförda i vår kommun
Att enheternas register är upprättade i registerförteckningen (GDPR)
Att delegeringsordningen är aktuell och komplett samt känd av chefer
Att utrymningsövningar genomförs och dokumenteras på enheterna
Att rätt (aktuella) uppgifter ligger på förvaltningens och enheternas webbplatser (hemsidor)
Att antagna riktlinjer och/eller rutiner är implementerade i verksamheten
Uppvisande av utdrag ur belastningsregister vid anställning/vikarier
Att enheterna lämnat in komplett kvalitetsrapport, där analys och åtgärder tydligt påvisas
Beviljad skolskjuts i enlighet med gällande regelverk
Att enheterna har en aktuell plan för likabehandling och kränkande särbehandling
Att riskbedömning görs och att rutiner finns för om våld och hot inträffar på skolor och
förskolor

Politiken förslag till internkontrollområde år 2021:
19. Att rutiner för överlämning, inklusive återkoppling, fungerar mellan verksamheterna
Förslag till beslut under sammanträdet
Veronica Almroth (L) föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
Anta de tre föreslagna områdena 15, 18 och 19 för internkontroll inom Sektor Lärande år
2021
Beslutsgång
Utskottet för lärande beslutar enligt Veronica Almroths (L) förslag.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2020:821

Återkoppling kring arbetet med elevers skolresultat
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Utvecklingschef ger information om hur arbetet med kommunens fastställda mål, sker via
systemet ”Stratsys”. Målen beskrivs på övergripande nivå, verksamhetsnivå och per
respektive förskola och skola.
Ett sådant mål är skolelevers resultat och de aktiviteter samt handlingsplaner som varje skola
upprättar, för att beskriva den specifika skolans arbete med ökad måluppfyllelse.
Politiken framför önskemål om att få ta del av varje skolans handlingsplaner i samlad form.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2020:1079

Beslut om tidsplan för verksamhetsbesök m m år 2021 (Sektor Lärande)
Utskottets för lärandes beslut
1.
Fastställa tidsplan för verksamhetsbesök, tillsynsbesök, temadag m m enligt upprättat
Förslag avseende 2021.
2.
Fyra politiker i utskottet för lärande deltar vid verksamhetsbesöken under 2021, varav
två av dessa utgörs av ordförande och vice ordförande.
3.
Varje politiker i utskottet för lärande får i uppdrag att senast 2021-01-18 meddela
Sektor Lärande vilka två verksamhetsbesök de önskar närvara vid.
__________
Sammanfattning av ärendet
Sektorchef ger information om upprättat förslag till tidsplan för verksamhetsbesök m m under
2021.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2019:1422

Beslut efter tillsyn av Förskolan Svanen
Utskottets för lärandes beslut
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att:
Förskolan Svanen, efter tillsyn, bedöms bedrivas enligt de krav som finns i gällande lagar och
föreskrifter.
__________
Sammanfattning av ärendet
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor och
enskilda fritidshem som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg som
kommunen beviljat rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning som har till
syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I tillsynen ingår
att fatta beslut om åtgärder som behövs för att den huvudman som bedriver verksamheten ska
rätta fel som granskningen visar (Skollagen 26:2). I Orust kommun har kommunen
tillsynsansvar för de fristående förskolorna Förskolan Svanen i Varekil, Orust
Montessoriförskola i Henån och Orust Waldorfförskola i Slussen.
Sektor Lärande har den 12 oktober genomfört en regelbunden tillsyn på Förskolan Svanen i
Varekil. Inför och under besöket har material begärts in för att kontrollera att verksamheten
bedrivs enligt gällande lagstiftning. Under besöket intervjuades ledning och personal.
Rundvandring har skett inom förskolans lokaler.
Utredning
Efter tillsynen har Sektor Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget tillsyns-protokoll.
Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen att granska, är
genomgångna.
Bedömning
Verksamheten vid Förskolan Svanen bedöms bedrivas enligt de krav som finns i gällande
lagar och föreskrifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-16
Beslutet skickas till
Förskolan Svanen
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2019:1422

Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Varekils skola
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Varekils
skola.
Det gavs en mycket samstämmig bild om Varekils skola av samtliga intervjugrupper. Det råder
ett gott klimat amt stor trivsel och trygghet vid skolan. Verksamheten Oasen uppskattas, vilken
möjliggör undervisning i små grupper eller enskilt.
Varekils skola är en relativt liten skola, men har vuxit i elevantal de senaste åren. Det finns en
komplexitet att bemanna organisationen vid ett lågt elevantal, då alla funktioner behöver finnas
oavsett antal elever. Skolan har hög behörighet och legitimerad personal. Det är en stabil skola
med liten personalomsättning. Då rekrytering behöver göras, har skolan de senaste åren haft ett
bra underlag. Skolan är både en skofri- och mobilfri skola.
Några förbättringsområden som nämns under intervjuerna med de olika grupperna är bland
annat ett utökat elevhälsoteam, trångboddheten och behovet av bildsal samt musiksal, budget
kontra verksamhet samt att minska skadegörelse och klotter.
Några positiva saker som nämns under intervjugrupperna är bland annat att skolan är en liten
skola och att alla känner alla, bra kollegor samt samarbetet med skolbibliotekarie, vilket
möjliggör en ökad måluppfyllelse av elevernas resultat. Skolan har också ett bra samarbete
samt tät och bra dialog med vårdnadshavarna.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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KS/2020:40

Sektorns information 2020 (Lärande)
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef ger information om aktuella ärenden:
Situationen utifrån Covid-19
Sektor Lärandes verksamheter påverkas inte någon högre grad, utan pågår ungefär som
vanligt. Vissa anpassningar görs då behov uppstår och utifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Verksamheterna har bra rutiner och det finns stor förståelse hos
vårdnadshavare kring de regler som gäller.
Planerade bytet av vatten- och avloppsledningar i Hälleviksstrand
Sektor Samhällsutveckling gav sent besked om att vägen skulle stängas av i samband med det
planerade bytet av vatten- och avloppsledningar i Hälleviksstrand. Västtrafik berörs då de inte
kan köra den vägen och hämta upp skolelever, främst berörs elever till Stensbo Friskola.
Kommunen ombesörjer inte berörd skolskjuts/busstrafik, det är Västtrafiks ansvar.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande

§ 89

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

24

2020-11-09

KS/2020:41

Politikens information 2020 (Lärande)
Utskottet för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden:
• Kommunens arbete utifrån barnperspektivet och Barnkonventionen
• Samarbetsavtal för gymnasieelevers utbildning
• Inbokat möte med hälso- och sjukvårdsnämnden
(förvaltningen önskar att politiken tar med sig frågan kring tillgång till logoped för barn
och elever i kommunen)
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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LVS/2020:2

Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2020)
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 (2020)
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 48 rapporter:30
rapporter avser Henåns skola varav 9 avser avslutade ärenden, 4 rapporter avser Ängås skola,
4 rapporter avser Ellös skola och 1 rapport avser gymnasieskolan/vuxenutbildningen.
__________

Orust kommun

Utskottet för lärande
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§ 91
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.
__________
Sektorchef ger information om inkommet beslut från Skolinspektionen.
1.

Skolinspektionens beslut av 2020-10-15 i ärende gällande anmälan avseende elevs rätt
till stöd och särskilt stöd vid Ellös skola. Dnr LVS/2020:5.
Skolinspektionen beslutade den 12 mars att lämna vårdnadshavares anmälan till Orust
kommuns klagomålshantering för utredning och eventuella åtgärder. Orust kommun
lämnade en redovisning, där det framgår att kommunen har utrett klagomålet. Eleven
har avslutat sina studier vid Ellös skola. Skolinspektionen bedömer att uppföljningen
av ärendet kan avslutas.

__________
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