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Datum

2021-11-29

Utskottet för lärande

KALLELSE/underrättelse till sammanträde

Ledamot som är förhindrad att delta
inkallar ersättare att tjänstgöra
Plats och tid

Fm: Verksamhetsbesök vid Ängås F-9 skola, 2021-12-06 klockan 08:15-12:00
OBS! Under rådande omständigheter deltar endast ordförande och vice
ordförande.
Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2021-12-06, klockan 13:00-

Närvarande

Ledamöter
Veronica Almroth (L)
Martin Reteike (MP)
Robert Larsson (M)
Daniel Peterson (C)
Alexander Hutter (S)

Ersättare
Michael Relfsson (FO)
Maria Sörkvist (C)
Elsie-Marie Östling (S)

Övriga

Katarina Levenby, sektorchef
Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola
Lars Jansson, utvecklingschef

Utses att justera
Justeringens plats
och tid

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Digital justering, torsdag den 9 oktober klockan 16:00

Ärende
Beslut efter tillsyn av Orust
Montessoriförskola
Beslut om tidsplan för
verksamhetsbesök m m år 2022
(Sektor Lärande)
Beslut om revidering av regler för
skolskjuts
Läsårstider 2022/2023 samt
förläggning av
kompetensutvecklingsdagar m m
Lärarförbundets ranking av Sveriges
bästa skolkommun 2021
Information: Kommungemensam
förstudie avseende studieresultat i
grundskolan (EY)
Information: Kommungemensam
förstudie avseende grundsärskolan
(EY)

Diarienummer
KS/2020:1079
KS/2021:1212
KS/2021:1296
KS/2021:1229
KS/2021:1427
KS/2021:1457
KS/2021:1458

Föredragande
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2021-11-29
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8.
9.
10.
11.
12.

Ärende
Återkoppling: Verksamhetsbesöket
vid Ängås F-9 skola
Sektorns information 2021 (Lärande)
Politikens information 2021 (Lärande)
Information: Rapportering av anmälan
till huvudman enligt 6 kap § 10
Skollagen (2021)
Information: Anmälan/Svar från
Skolinspektionen och övriga
myndigheter

ORUST KOMMUN

Veronica Almroth
Ordförande

Marika Carlberg
Sekreterare

Diarienummer
KS/2020:1079
KS/2021:26
KS/2021:27
LVS/2021:1

Föredragande

Datum

2021-11-29
Utskottet för lärande

Beslut efter tillsyn av Orust Montessoriförskola
KS/2020:1079
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Orust Montessoriförskola 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 Svanens förskola i Varekil, Orust Montessoriförskola i Henån och Orust
Waldorfförskola i Slussen.
Sektor Lärande har den 4 oktober genomfört en regelbunden tillsyn på Orust
Montessoriförskola. 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 tillsynsprotokoll.
Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen att granska, är genomgångna.
Bedömning
Verksamheten vid Orust Montessoriförskola bedöms bedrivas enligt de krav som finns i gällande
lagar och föreskrifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-23
Beslutet skickas till
Orust Montessoriförskola
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Beslut om tidsplan för verksamhetsbesök m m år 2022 (Sektor Lärande)
KS/2021:1212
Förslag till beslut
1. Fastställa tidsplan för verksamhetsbesök, tillsynsbesök, temadag m m enligt upprättat
förslag avseende 2022.
2. Fyra politiker i utskottet för lärande deltar vid verksamhetsbesöken under 2022, varav
två av dessa utgörs av ordförande och vice ordförande.
3. Varje politiker i utskottet för lärande får i uppdrag att senast 2022-01-17 meddela
sekreteraren vid Sektor Lärande vilka två verksamhetsbesök man önskar närvara vid.
Sammanfattning av ärendet
Sektorchef ger information om upprättat förslag till tidsplan för verksamhetsbesök m m under
2022.
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Beslut om revidering av regler för skolskjuts
KS/2021:1296
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Anta regler för skolskjuts daterad 2021-11-24 att gälla från och med läsåret
2022/2023.
2. Handläggning och beslut av ansökningar om skolskjuts som avser från och med
läsåret 2022/2023, hanteras utifrån regler daterade 2021-11-24.
Sammanfattning av ärendet
Regler för skolskjuts i Orust kommun reviderades senast av kommunstyrelsen 11 november
2019, i form av redaktionella förändringar. Förslaget till reviderade regler för skolskjuts i Orust
kommun från och med läsåret 2022/2023, innebär förändringar av större karaktär. Förutom att
paragrafer har flyttat och bytt plats i dokumentet för att få ett bättre sammanhang i reglerna, så
innehåller reglerna följande förändringar:
§ 1 Regler för skolskjuts avser
Meningen ”utskottet för lärande fastställer regler för gymnasieelevers resor, resebidrag och
inackorderingsbidrag i en särskild handbok” ersätts med ”Regler för gymnasieelevernas resor
finns i särskild handbok”.
§ 2 Definition av skolskjuts
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 3 Definition av hållplats
Ordet ”skollinje” ersätts med ”skolbuss”.
§ 5 Definition av skolväg
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 6 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Orden
”bostadens tomtgräns” ersätts med ”bostadens folkbokföringsadress”.
§ 6 Berättigad till skolskjuts
Paragrafen flyttas till att bli paragraf 7 för att få ett bättre sammanhang i reglerna. Meningen
”Elev som väljer annan skola i Orust kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas
busskort om det finns linjeförbindelse mellan elevens folkbokföringsadress och skolan som
stämmer med övriga skolskjutsbestämmelser” ersätts med ”Elev som väljer annan skola i Orust
kommun, kan efter ansökan om skolskjuts, beviljas skolskjuts i mån av plats på skolbuss eller
med busskort till kollektivtrafiken. Detta beviljas i enlighet med samma regler för skolskjuts som
om eleven skulle beviljats skolskjuts till sin hänvisade skola.”
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§ 8 Skolskjuts i mån av plats på skolbuss
Detta är en ny paragraf med texten ”Skolbussarna är planerade utifrån antal elever som är
skolskjutsberättigade till den skola de är hänvisade till och i anslutning till de skolornas start- och
sluttider. På vissa skolbussar kan det finnas sittplatser över, då kan elev som valt annan skola
beviljas skolskjuts i mån av plats. Om förutsättningarna för skolskjuts i mån av plats förändras,
kan den beviljade skolskjutsen återkallas, dock aldrig med kortare framförhållning än 14 dagar.”
§ 11 Trafikförhållanden och andra omständigheter (f.d § 9)
Texten ”som styrks genom läkarintyg” och ”Vid behov inhämtas rektors yttrande” tas bort och
ersätts med ”Vid behov i handläggningen, kan läkarintyg efterfrågas. Samråd sker alltid med
rektor.”
§ 12 Ramtid för skolskjutsresa (f.d § 11)
Texten ”Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får
tillsammans maximalt vara 60 minuter per resa. Avsteg får endast ske i undantagsfall.” ersätts
med ” Elevs restid med skolskjuts samt väntetid i anslutning till fastställd skoltid får endast i
undantagsfall överstiga 90 minuter per resa.”
§ 16 Särskild bedömning (f.d § 15)
Tillägg görs med texten ”Särskild bedömning kan också gälla för elever som av andra särskilda
skäl har annan schematid än den aktuella skolans ramtid.”
§ 18 Skolskjuts och omsorg (f.d § 17)
Texten ”Undantag gäller när eleven slutar skolan vid en tidpunkt när förbindelse med skolskjuts
saknas” tas bort. Tillägg görs med texten ”Orust kommun har inte korttidsboende i egen regi,
därför kan elev erbjudas plats i korttidsboende i annan närliggande kommun. Orust kommun får
då tillgodose skolskjuts mellan det korttidsboendet och placeringsskolan.”
§ 19 Ansökan om skolskjuts (f.d § 18)
Nuvarande text ersätts helt med ”För att garantera att elev får sin skolskjutsplacering klar till
nästkommande läsårs start, ska ansökan om skolskjuts göras senast 30 april avseende:
• Förskoleklass
• Årskurs 4
• Årskurs 7
• Skolskjuts med taxi
• Växelvis boende
Ansökan kan göras under pågående läsår om behov av skolskjuts uppstår. Ansökan sker via etjänst.”
§ 22 Hållplats på skolans område (f.d § 21)
Texten ”grindar” ersätts med ”bussfållor” och texten ”avspärrning till” tas bort.
§ 25 Skolskjutsbestämmelsernas giltighet (f.d § 24)
Paragrafen tas bort då informationen finns på första sidan i dokumentet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-29
Förslag till regler för skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
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Läsårstider 2022/2023 samt förläggning av kompetensutvecklingsdagar m m
KS/2021:1229
Sektorchef ger information om fastställda läsårstider avseende läsåret 2022/2023. Sektorchefen
har fastställande av läsårstider på delegation. Läsårstiderna tas i grunden fram gemensamt av
kommunerna inom V8.
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Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun 2021
KS/2021:1427
Sektorchef ger information om resultatet i Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa
skolkommun år 2021. Orust placerar sig på plats 24 bland landets totalt 290 kommuner år 2021.
Undersökningen bygger på en jämförelse av tio kriterier. Orust tillhör landets bästa kommuner
när det gäller lärarnas behörighet, även nivån på sjukfrånvaron och resurstilldelningen är några av
kommunens relativa styrkor som skolkommun.
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Information: Kommungemensam förstudie avseende studieresultat i grundskolan (EY)
KS/2021:1457
Sektorchef ger information om den kommungemensamma förstudien avseende studieresultat i
grundskolan. Förstudien genomförs av verksamhetsrevisorer vid Ernst & Young, på uppdrag av
de förtroendevalda revisorerna i Orust, Sotenäs, Munkedal, Strömstad och Tanums kommun.
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Information: Kommungemensam förstudie avseende grundsärskolan (EY)
KS/2021:1458
Sektorchef ger information om den kommungemensamma förstudien avseende grundsärskolan.
Förstudien genomförs av verksamhetsrevisorer vid Ernst & Young, på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna i Orust, Sotenäs, Munkedal, Strömstad och Tanums kommun.

11(16)

Datum

2021-11-29
Utskottet för lärande
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängås F-9 skola
KS/2020:1079
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Ängås F-9
skola.
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Sektorns information 2021 (Lärande)
KS/2021:26
Sektorchef ger information om aktuella ärenden.
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Politikens information 2021 (Lärande)
KS/2021:27
Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden.
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Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2021)
LVS/2021:1
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 14 rapporter: 4 rapporter
avser Henåns skola varav 1 avser avslutat ärende, 1 rapport avser Ellös skola och 9 rapporter
avser Ängås skola.
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Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Sektorchef ger information om inkommet beslut från Förvaltningsrätten.
1. Förvaltningsrättens dom/beslut av 2021-10-21 i ärende om anmälan av överklagat beslut i
skolskjutsärende. Dnr KS/2021:976.
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 avvisar yrkandet om
att det överklagade beslutet ska ändras på så sätt att ansökan om skolskjuts ska beviljas.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.
2. Förvaltningsrättens dom/beslut av 2021-11-03 i ärende om överklagat beslut avseende
upphandling av skolskjuts- och närbusstrafik (överprövning enligt lagen om offentlig
upphandling). Dnr KS/20191:948.
Av tilldelningsbeslut framgår att Orust kommun valt att teckna avtal med annan leverantör än
Axelssons Turisttrafik AB, då anbudet inte uppfyllde samtliga obligatoriska krav. Bolaget
ansökte om överprövning i ärendet. Förvaltningsrätten avslår ansökan.
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