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Beslut efter tillsyn av Orust Montessoriförskola
Utskottets för lärandes beslut
Föreslå Kommunstyrelsen besluta 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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KS/2021:1212

Beslut om tidsplan för verksamhetsbesök m m år 2022 (Sektor Lärande)
Utskottets för lärandes 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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§ 83

KS/2021:1296

Beslut om revidering av regler för skolskjuts
Utskottets för lärandes beslut
Föreslå Kommunfullmäktige besluta 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 ”elevens 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.”

Orust kommun

Utskottet för lärande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

5

2021-12-06

§ 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.
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§ 25 Skolskjutsbestämmelsernas giltighet (f.d § 24)
Paragrafen tas bort då informationen finns på första sidan i dokumentet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Maria Sörkvist (C) föreslår att följande ändring görs under rubriken § 5 Definition av skolväg: orden
”bostadens folkbokföringsadress” ändras till ”elevens folkbokföringsadress” samt att ändringen görs
innan vidare hantering i kommunstyrelsen och beslut av kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande ställer fråga om bifall till förslag till ändring och finner att utskottet för lärande bifaller
Maria Sörkvists förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-24
Förslag till regler för skolskjuts i Orust kommun från och med läsåret 2022/2023
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
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KS/2021:1229

Läsårstider 2022/2023 samt förläggning av kompetensutvecklingsdagar m m
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till ärendet.
Sammanfattning av ärendet
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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§ 85

KS/2021:1427

Lärarförbundets ranking av Sveriges bästa skolkommun 2021
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till ärendet.
Sammanfattning av ärendet
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.
Rankingen bygger de senaste åren på 11 olika kriterier om hur kommunen har satsat på skolfrågor,
dessa kriterier leder till ett resultat i totalranking. Sektorchef ger en presentation av varje parameter
och en jämförelse med åren 2019 och 2020.
Totalranking
2021: 24

2020: 32

2019: 56

Resurser till undervisning
2021: 20

2020: 10

2019: 20

Utbildade lärare
2021: 6

2020:20

2019: 9

Lärartäthet
2021: 255

2020: 191

2019: 188

Friska lärare
2021: 18

2020: 8

2019: 237

Lärarlöner
2021: 46

2020: 27

2019: 17

Kommunen som huvudman
2021: 263
2020: 213

2019: 25

Andel barn i förskola
2021: 129

2019: 22

2020: 196
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Meritvärde årskurs 9
2021: 191

2020: 235

2019: 270

Andel godkända elever
2021: 121

2020: 253

2019: 280

Fullföljd gymnasieutbildning
2021: 22
2020: 38

2019: 216

Parametern ”Kommunen som huvudman” bygger inte på statistik i någon form, utan grundar sig på
en enkät till Lärarförbundet.
Grannkommunerna Tjörn, Stenungsund, Lysekil och Uddevalla ligger på plats 231, 156, 197 och
200. I hela Västra Götalands län är Orust rankad som nummer 6 av totalt 49 kommuner, Åmål är
den kommun i länet som är rankad som nummer 1 av de 49 kommunerna (plats 4 totalt i rankingen
för 2021).
Sedan 2002 har Lärarförbundet årligen gjort undersökningen Sveriges bästa skolkommun. Resultatet
synliggör hur mycket landets 290 kommuner väljer att satsa på skolan, men det är också ett verktyg
för att synliggöra var det behövs förändringar.
Årets Bästa skolkommun 2021, Övertorneå blir den sista som utses då Lärarförbundet nu efter 20 år
lägger ned rankingen.
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KS/2021:1457

Information: Kommungemensam förstudie avseende studieresultat i grundskolan (EY)
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till ärendet.
Sammanfattning av ärendet
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.
Syftet med förstudien är att kartlägga studieresultaten inom grundskolan och innehåller bland annat
följande frågor:
• Hur ser studieresultaten ut inom grundskolan i kommunerna?
• Hur ser strukturkvaliteten ut inom grundskolan i kommunerna?
• Vilka förklaringsfaktorer till studieresultaten anger kommunerna i sin uppföljning?
• Vilka åtgärder har vidtagits för att utveckla utbildningen?
Förstudien avser läsåret 2020/2021 och genomförs genom skriftliga frågor till sektorchef i
respektive kommun och en insamling av 23 olika dokument. Vid behov sker kompletterande frågor
per telefon.
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KS/2021:1458

Information: Kommungemensam förstudie avseende grundsärskolan (EY)
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till ärendet.
Sammanfattning av ärendet
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.
Syftet med förstudien är att kartlägga studieresultaten inom grundskolan och innehåller bland annat
följande frågor:
• Hur är grundsärskolan organiserad?
• Vilken samverkan sker med andra skolhuvudmän avseende grundsärskolan?
• Hur går antagning till grundsärskolan till?
• Hur arbetar grundsärskolan med betyg och bedömning?
Förstudien avser läsåret 2020/2021 och genomförs genom skriftliga frågor till sektorchef i
respektive kommun och en insamling av 23 olika dokument. Vid behov sker kompletterande frågor
per telefon.
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KS/2020:1079

Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängås F-9 skola
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Ängås F-9 skola.
Både elever och personal trivs med sin skola och känner trygghet. Man har fina skollokaler och en
stabil personalgrupp med tydligt samarbete mellan stadierna samt en helhetskänsla för Ängås F-9
skola.
Några av skolans styrkor är kompetent, lösningsfokuserad och engagerad personal, skolans lokaler
och den vi-känsla som finns på skolan. Man är mån om varandra och har en bra sammanhållning;
både bland personalen, elever samt mellan personal och elever. Man arbetar dels utifrån ett
kooperativt lärande i kombination med utomhuspedagogik, vilket gett positiva effekter.
En av skolans stora utmaningar är att tillgodose varje barns behov av särskilt stöd. Antalet elever
med psykisk ohälsa upplevs också öka, vilket kräver kompetens och resurser för att kunna hantera.
En annan utmaning är att anpassa skolans budget utifrån den ökning av antal elever som har någon
form av problematik.
Eleverna är mestadels nöjda med sin skola. De framförde önskemål om att få mer tillgång till studieoch yrkesvägledaren redan i årskurs 7 eller 8, för att bland annat höja pojkars studiemotivation och
betygsresultat. De framförde även önskemål om en mer varierad undervisning för att öka lusten att
lära.
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§ 89

KS/2021:26

Sektorns information 2021 (Lärande)
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Sektorchef ger information om aktuella ärenden:
Statsbidraget ”Likvärdig skola”
Statsbidraget ”Likvärdig skola” kommer att fördelas lite annorlunda år 2022: förutom utifrån
elevantal som dagens fördelning bygger på, så kommer en viss del av bidraget att fördelas utifrån en
mer behovsanpassad modell där insatser bedöms behöver göras.
Kontaktcenter
Arbete pågår med inrättandet av ett kontaktcenter i kommunen, vilken kommer beröra samtliga
sektorer i någon form.
Central bemanningsenhet
Arbete har påbörjats med att se över möjligheterna till att inrätta en central bemanningsenhet.
Ledningsorganisationen vid Ängås skola
Rektor för årskurs 7-9 är sjukskriven och har varit viss tid under höstterminen. Rektor för årskurs F3 och rektor för årskurs 4-6 delar på ansvaret fram till årsskiftet. Under vårterminen 2022 kommer
en pedagog anställas på 50 procent som biträdande rektor för att stötta ledningsorganisationen vid
skolan.
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KS/2021:27

Politikens information 2021 (Lärande)
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Utskottet för lärande har tidigare kunnat få samtliga handlingar som gäller den specifika skolan som
verksamhetsbesöket avser via LEX Meeting, både intervjuunderlaget och de handlingar som är
arbetsmaterial men som utskottet kan behöva få ta del av. Det kan till exempel vara resultat från
brukarenkäter, sektorns uppföljningar av studieresultat, som till exempel kan innehålla rektorernas
kommentarer. Då dessa handlingar är klassade som arbetsmaterial, brukar de inte publiceras på
webben ihop med övriga handlingar, däremot har de tidigare kunnat skickas via Lex Meeting.
En politiker har uttryckt önskemål om att få ta del av samtliga utskotts kallelser och handlingar i
samband med att utskicket görs till de som ingår i respektive utskott via LEX Meeting. Med
anledning av detta behöver sektorn införa en ny rutin för handlingarna inför verksamhetsbesöken:
då de är klassade som arbetsmaterial, blir rutinen att berörda i utskottet för lärande istället får dessa
handlingar separat via e-post.
Konsekvensen av detta blir att ordförande och övriga i utskottet för lärande inte får samtliga
handlingar i samlad form i till läsplattan via LEX Meeting, istället kommer handlingarna att delges
via två olika digitala forum.
Ordförande kommer lyfta frågan kring politikers önskemål om att få samtliga utskotts kallelser och
handlingar till kommunstyrelsens ordförande, då detta påverkar utskottet negativt och utskottet har
behov av få tillgång till handlingarna i samlad form.
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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 ärendet.
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 18 rapporter: 7 rapporter avser
Henåns skola varav 1 avser avslutat ärende, 1 rapport avser Ellös skola och 10 rapporter avser Ängås
skola.
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§ 92
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
Utskottets för lärandes beslut
1. Tacka för informationen och lägga den till ärendet.
2. Överlämna informationen till Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
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.

