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Budget 2021 - Delårsbokslut för Sektor Lärande
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef och ekonom ger information om upprättat delårsbokslut samt prognos och ekonomiskt
utfall avseende budget 2021, utifrån januari-augusti månad 2021.
Sammanfattning av ärendet
Helårsprognosen för Sektor Lärande per augusti månad visar på ett prognostiserat resultat med +
3,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 1,4 miljoner kronor i jämförelse med
helårsprognosen per april månad. Några orsaker till överskottet är ökade föräldraintäkter för
barnomsorg då fler barn varit inskrivna i kommunal förskola än budgeterat under våren 2021,
prisbilden för upphandlad skolskjuts samt ersättning för sjuklönekostnader på grund av pandemin.
Sektor Lärande övergripande, inklusive skolskjuts
Sektor Lärande övergripande redovisar ett prognostiserat resultat med + 1,3 miljoner kronor.
Skolskjutskostnaderna bedöms få ett plusresultat med cirka 700 000 kronor. Med anledning av ny
skolskjutsupphandling kommer sektorn få kostnader för konsultstöd och för ett nytt administrativt
system som kommer införas. Bedömningen är att sektorn kommer kunna ta dessa kostnader inom
budgetram 2021. Sektorn har lagt 600 000 kronor under sektorsövergripande som en ”pott” för
avvikelser i sektorns resursfördelningssystem. Planerad resursfördelning budgeteras per enhet men
faktorer, som till exempel om inflyttade barn och elever kommer välja kommunal eller fristående
verksamhet, gör att en pott avsätts centralt.
Förskola
Förskolan redovisar ett prognostiserat resultat med + 1,8 miljoner kronor, vilket är en förbättring
med 900 000 kronor i jämförelse med april månad. Det har varit fler barn varit inskrivna i
kommunal förskola än budgeterat under våren 2021, vilket inneburit ökade föräldraintäkter. Andra
orsaker till överskottet är bland annat relaterade till pandemin: ersättning för sjuklönekostnader och
minskade personalkostnader
Grundskola, inklusive särskola
Grundskolan, inklusive särskolan, redovisar ett prognostiserat resultat med – 700 000 kronor, vilket
är förbättring med 500 000 kronor i jämförelse med april månad. Sektorn fick en utökad budgetram
2021 med 2,5 miljoner kronor till grundsärskolan. Prognosen visar att detta inte kommer täcka det
ökade behovet av lärare och resurser till följd av ökat elevantal. Grundskolan har under många år
haft underskott men tendensen är i dagsläget att de skolenheter som haft stora underskott nu
förbättrar sina resultat. De fyra kommunala grundskolorna prognostiserar ett resultat med – 1,2
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miljoner kronor och grundsärskolan prognostiserar ett resultat med – 400 000 kronor. Några orsaker
till grundskolans underskott är kostnader för särskilt stöd, behovet av vikarier och det extra stöd
som sätts in för att hjälpa de elever där skolresultatet påverkats av pandemin. Interkommunal
ersättning prognostiserar ett resultat med + 800 kronor.
Gymnasieskola/Vuxenutbildning
Gymnasieskolan/Vuxenutbildning redovisar ett fortsatt prognostiserat resultat med + 800 000
kronor. Det har gjorts omfattande neddragningar av personal under 2020, vilka får helårseffekt
2021. Nedläggningen av särvux (särskild utbildning för vuxna) beräknades sänka
personalkostnaderna men samtidigt öka kostnaden för köp av plats i annan kommun. Under våren
köptes ingen plats för särvux i annan kommun, men från och med höstterminen finns en elev inom
särvux i annan kommun. Återbetalningen till Skolverket för regional yrkesvuxenutbildning för år
2020 blir lägre än beräknat. Budgeten för köp av plats i annan kommun för gymnasieelever bedöms i
enlighet med budget.
Kulturskola
Kulturskolan redovisar ett prognostiserat resultat med + 0 kronor.
__________
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KS/2021:30

Utvärdering och beslut kring sammanträden via distans för utskottet för lärande
Utskottets för lärandes beslut
1. Samtliga i utskottet för lärande, sektorchef, sekreterare och utvecklingschef deltar med fysisk
närvaro vid utskottets sammanträden från och med oktober månad.
2. Föredragande erbjuds att delta via länk alternativt närvarar fysiskt.
3. Följa utvecklingen av smittspridningen av Covid-19 och Smittskydds rekommendationer, vilket
innebär att nytt beslut kan tas om deltagande via distans om smittspridningen ökar.
__________
Utskottets för lärande beslutade 2021-06-07 att följa Smittskydds rekommendationer om fortsatt
deltagande via distans, vilket innebar att samtliga ledamöter och ersättare förutom utskottets
presidium skulle delta via distans vid utskottets sammanträde 2021-09-06 samt att ärendet skulle
återupptas vid utskottets sammanträde 6 september för beslut gällande oktober och framåt.
Dialog förs kring fortsatt deltagande via distans eller fysiska möten för utskottet för lärande från och
med oktober månad.
__________
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KS/2021:296

Beslut om fördelning av tillfällig utökad förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021,
statsbidraget "Skolmiljarden"
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Tilldela Sektor Lärande det utökade anslaget inom statsbidraget ”Skolmiljarden” för förstärkningar
för elever i årskurs 4-9 under år 2021.
__________
Sammanfattning av ärendet
För att möta den tuffa utmaningen som covid-19-pandemin medfört beslöt regeringen tidigare
under året att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 2021. Syftet med tillskottet
var att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever
får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp
till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till
utbildning.
Orust kommun beslöt att tilldela Sektor lärande det statliga stödet och fördela bidraget till enskilda
huvudmän på samma grunder som kommunen tillämpade fördelningen av resurserna inom den egna
verksamheten.
Nu har regeringen beslutat att utöka stödet till kommunerna och för Orust del blir tilldelning av de
utökade medlen inom ”skolmiljarden” 315 819 kronor.
Statsbidraget kommer fördelas enligt nedanstående:
Orust kommun
277 621 kronor
Friskolor Orust
36 152 kronor
Utanför kommunen
2046 kronor
Beräkningen har skett utifrån inskrivna elever i årskurs 4-9, inte särskolan.
Bedömning och utredning
Rektorerna har i samråd med sektorchef diskuterat vilken oro som finns kring elevernas resultat
utifrån att vi har haft en rådande pandemi som påverkat skolornas arbete i olika hög grad. Det är
främst bland eleverna i åk. 4-9 som rektorerna ser ett stort behov av extra insatser som har en
koppling till Covid-19. Sektorn önskar därför att få rikta även det utökade särskilda statsbidraget
mot denna grupp elever.
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KS/2021:227

Redovisning av studieresultat i grundskolan läsåret 2020/2021
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Utvecklingschef ger information om studieresultat, betyg i grundskolan avseende vårterminen 2021,
samt en jämförelse med bland annat föregående år, samt en redovisning av resultatet av genomförd
enkät inom förskolan 2021.
Siffrorna visar på ett något försämrat resultat totalt när det gäller till exempel meritvärdet, andel
elever som når målen i samtliga ämnen och behörigheten till yrkesgymnasiet för elever i årskurs 9:
År
2021
2020
2019
2018

Meritvärde år 9
217,4
222,6
217,25
209,9

Når målen i alla ämnen
73,8
78,8 %
67,5 %
64,5 %

Behörighet till yrkesgymnasium
87,9
90,5 %
83,3 %
78,1 %

Resultatet årskurs 9 våren 2021 totalt samt utifrån resultatet flickor kontra pojkar, ser ut enligt
följande:
Meritvärde, årskurs 9
Totalt
217,4
Flickor
228
(Flickorna har en försämrat resultat i jämförelse med 2020: 238)
Pojkar
205
(Pojkarna har ett förbättrat resultat i jämförelse med 2020: 201)
Når målen i alla ämnen, årskurs 9
Totalt
73,8 %
Flickor
75 %
(Flickorna har en försämrat resultat i jämförelse med 2020: 83 %)
Pojkar
72 %
(Pojkarna har ett försämrat resultat i jämförelse med 2020: 75 %)
Behörighet till yrkesgymnasium
Totalt
87,9 %
Flickor
88 %
(Flickorna har en försämrat resultat i jämförelse med 2020: 94 %)
Pojkar
88 %
(Pojkarna har ett något förbättrat resultat i jämförelse med 2020: 87 %)
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Behörigheten till yrkesgymnasium de senaste fyra läsåren per skola, ser ut enligt följande:
Läsår
Henåns skola
Ängås skola
2020/2021
88 %
89 %
2019/2020
85 %
98 %
2018/2019
80 %
87 %
2017/2018
79 %
78 %
Det är dock en fortsatt positiv progression mellan årskurs 8 och 9 när det gäller meritvärde och att
eleverna når målen i alla ämnen.
Information ges även kring elevers frånvaro under läsåret 2020/2021, där andel elever med högre
frånvaro än 15 % redovisas. Redovisningen görs per skola utifrån indelningen F-6 skola och 7-9
skola.
Utvecklingschef ger även information om brukarenkät i förskolan som genomfördes under våren
2020. Brukarenkäten i förskolan besvaras av vårdnadshavare på plats i förskolan. 160 av 220
vårdnadshavare har svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 76,4 %.
Enkäten består av 13 frågor kring trygghet, bemötande, hantering av synpunkter, stimulans kring
barnets utveckling och lärande, arbetssätt och digitala verktyg kring barnets lärande i förskolan, hur
och vilken information vårdnadshavare får, vårdnadshavares möjlighet att påverka verksamheten
och utvecklingssamtal. Vårdnadshavare är mycket nöjda med förskolorna och den verksamhet som
bedrivs.
En statistiksammanfattning av svarens medelvärden, där 0 är lägst och 10 är högst, ser ut enligt
följande:
Trygghet
9,74
Bemötande
9,47
Mottagande av synpunkter
9,27
Stimulans kring barnets utveckling och lärande
9,27
Förskolans arbetssätt
9,34
Arbetet för barnens förståelse för att människor är olika
9,14
och har olika uppfattningar
Hur man får information om verksamheten
8,32
Vilken informationen man får om verksamheten
8,28
Möjligheten att påverka verksamheten
8,05
Genomförandet av utvecklingssamtalet
9,59
Förskolan som helhet utifrån tanken ”perfekt förskola”
8,91
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Sektorchef ger information om det pågående arbetet med systematiska kvalitetsarbetet inom de
kommunala förskolorna och grundskolorna. Informationen ges utifrån rubrikerna:
• Det pågående arbetet i förskolan, skolan och elevhälsan samt på sektornivå
• Utvecklingsarbetet framöver inom förskolan, skolan och elevhälsan samt på sektornivå
En åtgärd i utvecklingsarbetet är att en utvärdering och analys ska genomföras kring skolans arbete
med elevernas måluppfyllelse. Utvärderingen och analysen ska göras på sex olika nivåer: varje
enskild pedagog, arbetslagsnivå, enhetsnivå, verksamhetsnivå, sektornivå och kommunnivå.
__________
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KS/2019:948

Information om upphandling av skolskjuts
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef och administratör för skolskjuts ger information om att det kommit in många och
prisvärda anbud. Pågående upphandling av skolskjuts i dagsläget har dock pausats då beslutet om
tilldelning av uppdraget har överklagats och nu är ett ärende hos Förvaltningsrätten. Kommunen gör
dock, i samråd med anlitad jurist, bedömningen att upphandlingen hanterats korrekt. Överklagandet
kan innebära att kommunen behöver arbeta med en tillfällig lösning för skolskjuts inför
höstterminen 2022. Förändringar av busslinjerna innebär att ett antal elever kan komma att påverkas
i form av utebliven skolskjuts bekostad av kommunen.
Administrationen kring skolskjuts hanteras idag endast av enskild central administratör inom Sektor
Lärande. Administrationen av färdtjänst hanteras idag endast av enskild central administratör vid
administrativa enheten inom Sektor Ledning och Verksamhetsstöd. För att minimera sårbarheten
har arbete inletts med att skapa en back-up organisation där de båda administratörerna ska kunne
stötta och hjälpa varandra i respektives uppdrag.
__________
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KS/2021:1016

Information om antal elever och skolorganisation på Orust
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef informerar om att den publicerade artikeln kring elevantal och framtida skolorganisation
olyckligtvis innehöll felaktig information. Sektorn har inga behov eller framtida planer på
nedläggning av någon skola.
Totalt har kommunen i dagsläget 1.579 elever sammanlagt i kommunens grundskolor och de
fristående skolor som finns i Orust kommun. Av dessa 1.579 elever gör 1.352 elever sin skolgång vid
de kommunala grundskolorna/grundsärskolan, 217 elever gör sin skolgång vid de fristående
grundskolorna i kommunen och 10 elever gör sin skolgång i annan kommuns grundskola.
Det finns 559 barn inskrivna i förskolans verksamhet varav 37 barn har sin placering inom Orust
Montessoriförskola, 24 barn har sin placering inom Orust Waldorfförskola, 13 barn har sin placering
inom Förskolan Svanen och 2 barn har sin förskoleplacering i annan kommun.
Information ges även kring planerna inför framtiden utifrån bland annat följande parametrar:
• Nybyggnation av bostäder
• Det påbörjade arbetet med översyn av skolområden/elevupptagningsområden
• Skolornas maxkapacitet
• Vad händer om friskolorna avvecklar sina verksamheter?
• Kulturskolans placering
• De pågående förstudierna i både Svanesund och Ellös
• Vuxenutbildningsenhetens placering
• Tankarna om bostäder i till exempel Dalby—området i Henån
__________
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KS/2020:1079

Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Waldorfförskola
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från tillsynsbesöket vid Orust Waldorfförskola.
Det var en givande dialog med förskolans personal, förskolans rektor och nya rektorn för
grundskolan. Det gavs en samstämmig bild av verksamheten och de bedriver en bra och
professionell verksamhet utifrån den filosofi de vill bedriva sin verksamhet.
Orust Waldorfförskola arbetar med och har en plan för de utmaningar förskolan står inför;
exempelvis den fortsatta implementeringen av läroplanen för förskolan och samtidigt behålla den
filosofi Waldorf står för samt tydliggörandet hur arbetet som bedrivs är kopplat till målen. Förskolan
balanserar mellan de olika kraven på ett acceptabelt sätt. Både förskolan och skolan ser en utmaning
gällande framtida rekrytering av behörig personal.
Den systematiska uppföljningen till förskolans och skolans huvudman sker enligt fastställt årshjul
och rutin.
__________
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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:
Covid-19
Sektorchef Katarina Levenby informerar om regeringens beslut om att alla elever ska tillbaka i
skolan i ordinarie form och att det i dagsläget inte finns någon möjlighet för politiken att lokalt fatta
beslut om till exempel distansundervisning. Vi ska dock fortsatt undvika stora samlingar (till exempel
föräldramöten). Elev med symptom ska göra ett spott- och gurgeltest hemma, som sedan lämnas till
angiven vårdcentral.
Folkhälsomyndighetens rekommenderar fortsatt arbete på distans till och med 30 september.
Ungdomar i åldern 16-17 år erbjuds nu vaccination.
Upphandling av ny lärplattform och nytt skoladministrativt system
Upphandling har inletts kring ny lärplattform och skoladministrativt system, för att minska
kostnaderna.
Barn- och ungdomssamordnare
Sektorn har anställt en barn- och ungdomssamordnare, som påbörjar sitt uppdrag idag den 6
september. Uppdraget delas mellan sektorerna Lärande och Omsorg (socialtjänsten).
__________
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KS/2021:27

Politikens information 2021 (Lärande)
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden:
• Med anledning av pandemin kommer det inte anordnas någon ”Oktoberkonferens” år 2021.
• Samtliga ordföranden för skolfrågor inom Fyrbodal kommer träffas den 17 september för en
dialog.
• Vice ordförande i utskottet för lärande kommer att delta vid en digital träff med Högskolan
Väst för att ta del av deras uppdrag att organisera för nyanländas lärare utifrån Skolverkets
uppdrag om generella och riktade insatser.
__________

14

Orust kommun

Utskottet för lärande

§ 62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15

2021-09-06

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 10 rapporter: 2 rapporter avser Ellös
skola varav 1 avser avslutat ärende och 8 rapporter avser Ängås skola varav 7 avser avslutade
ärenden.
__________

