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Utskottet för lärande 2023-03-13 

 

 
Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ängås F-9 skola, 2023-03-13, klockan 08:00-12:00 
 
 Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2023-03-13, klockan 13:00-15:30 
 
Beslutande Veronica Almroth (L) 
 Martin Reteke (MP) 
 Robert Larsson (M) 
 Alexander Hutter (S) 
 Thomas Asker (FO), § 11-13, 15-20, frånvaro § 14 på grund av jäv 
 Daniel Peterson (C), tjänstgörande ersättare för Thomas Asker (FO) § 14 
 
Övriga deltagare Katarina Levenby, sektorchef 
 Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola 
 Lars Jansson, utvecklingschef 
 Sandra Åström, verksamhetcontroller 

Ulrika Stahlin, ej tjänstgörande ersättare, § 11-20 
Erica Håkansdotter-Lind, ej tjänstgörande ersättare, § 11-20 
Daniel Peterson, ej tjänstgörande ersättare, § 11-13 och § 15-20 
 

Utses att justera Martin Reteike 
 
Justeringens  Digital justering, torsdag den 16 mars, klockan 15:00 
plats och tid  
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 11-20 
 Marika Carlberg 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Veronica Almroth 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Martin Reteike 
 
_____________________________________________________________________________ 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för lärande 
 
Sammanträdesdatum 2023-03-13 
 
Datum för anslags 2023-03-17 Datum för anslags 2023-04-10 
uppsättande  nedtagande 
 
 ……………………………………………… 
 Marika Carlberg 
 



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  2 

 

Utskottet för lärande 2023-03-13 

 

 
 
§ 11 KS/2023:66 
 
Utbildning i samband med ny mandatperiod - ekonomi 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetcontroller ger information om det ekonomiska årshjulet och sektorns ekonomiska 
processer, bland annat utifrån följande parametrar: 
• Budgetprocessen utifrån kommunens ekonomiska årshjul 
• Prognos- och budgetuppföljningsprocessen 
• Budgetanslag, intäkter och överskott år 2022 
• Urval av bidrag år 2022 (från Skolverket, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen m.fl) 
• De 10 största kostnaderna för Sektor Lärande år 2022 (utgörs av exempelvis personalkostnader,  
 köp av huvudverksamhet, lokalkostnader avseende hyror, skolmåltider, transporter för elever,  
 lokalkostnader avseende städ samt förbrukningsinventarier och material) 
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§ 12 KS/2023:73 
 
Prognosrapport per februari, Sektor Lärande 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och verksamhetcontroller ger information om upprättad prognos om ekonomiskt utfall 
per februari månad, avseende budget 2023. 
 
Sektor lärandes bedömning per februari är ett resultat vid årets slut på - 3,9 miljoner kronor.  
 
Grundskolan, inklusive grundsärskolan, bedöms gå med ett prognostiserat underskott med - 2,6 
miljoner kronor. Den främsta orsaken till grundskolans underskott är allt fler elever med behov av 
särskilt stöd och ett varierat elevantal och demografisiffror mellan åren, vilket ger dåligt delningstal 
per årskurs. Grundsärskolan bedöms få ett mindre underskott utifrån ökad volym. 
 
Ett underskott förväntas inom gymnasiet och vuxenutbildning med - 1,7 miljoner kronor. Det är 
främst kostnadsökningen för köp av plats i annan kommun som är anledningen till underskottet. 
  
Prognosen fördelad på de olika verksamhetsformerna uppgår till: 
• Sektorsövergripande: - 0,7 miljoner kronor 
• Förskola: + 0 miljoner kronor 
• Grundskola: - 2,6 miljoner kronor 
• Gymnasiet och vuxenutbildning: - 1,7 miljoner kronor 
• Kulturskola: + 0 miljoner kronor 
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§ 13 KS/2022:1976 
 
Budget 2024 - Ekonomiska förutsättningar för Sektor Lärande 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
På utskottets sammanträde i februari fördes en dialog kring ekonomiska förutsättningar år 2024 för 
Sektor Lärande. Några områden som sektorn nämnde behöver ges förutsättningar för är bland 
annat: 
• Behovet av en resursskola 
• Ökad samverkan med socialtjänsten 
• Arbetet med barn i grundskolan med särskilda behov/behov av särskilt stöd 
• Mindre barngrupper i förskolan 
• Lokaler för kommunens anpassade grundskola (grundsärskola) 
• Ledningsresursen för kommunens anpassade grundskola (grundsärskola) 
• Kostnaderna för köp av gymnasieplatser i annan kommun 
• Renovering av Varekils förskola 
 
Sektorchef ger information om behovet av justering av ledningsresurs vid Henåns skola avseende 
rektorsuppdraget årskurs 4-6 och anpassad grundskola (särskola), med anledning av att elevantalet 
har ökar kraftigt de senaste åren. Information ges även kring det pågående arbetet för kostnad kring 
samverkansprojektet mellan sektor lärande och individ- och familjeomsorgen, kostnaden för fler 
gymnasiesärskoleelever hösten 2023, beslutet om utökad lovskola och läxhjälp samt problematiken 
kring skadegörelsen i våra skollokaler och elevers nyttjande av droger. 
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§ 14 KS/2023:360 
 
Remissvar gällande ansökan från Stensbo Friskola Ideell Förening om godkännande som 
huvudman för fritidshem vid befintlig fristående grundskola i Orust kommun från och med 
läsåret 2024/2025 (SI Dnr 2023:928) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att 
Tillstyrka Stensbo Skola Ideell Förenings ansökan om godkännande som huvudman för ett 
fritidshem vid befintlig fristående grundskola i Orust kommun från och med läsåret 2024/2025. 
 
Jäv 
Thomas Asker (FO) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Daniel Peterson (C) är 
tjänstgörande ersättare i ärendet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stensbo Skola Ideell Förening har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman 
för ett fritidshem vid en befintlig fristående grundskola i Orust kommun, från och med läsåret 
2024/2025. Skolinspektionen har av den anledningen gett Orust kommun möjlighet att yttra sig över 
denna ansökan. Diarienummer SI 2023:928. 
 
Stensbo Skola Ideell Förening bedriver sedan många år en verksamhet från förskoleklass till och 
med årskurs 6 i Orust kommun. Kommunen och friskolan har en väl etablerad kontakt. Idag har 
eleverna vid Stensbo Friskola sin fritidsverksamhet tillsammans med eleverna vid den kommunala 
skolan i Ellös. Ellös skola har i dagsläget 73 elever inskrivna i sin fritidshemsverksamhet; vara 24 
elever kommer från Stensbo Friskola. 
 
Ur Skollagen i kap 14 
2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas 
utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 
 
Fritidshemmet och grundskolan inom Stensbo Friskola bedrivs idag inte av en och samma 
huvudman. Fritidshemmets uppgift är att komplettera den utbildning som sker i förskoleklassen och 
grundskolan. Fritidshemmet samarbetar med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas 
långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen. 
 
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge 
en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, 
intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få 
möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande 
aktiviteter är viktigt. Elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och erbjuda 
eleverna en bra miljö. Om detta ska kunna ske på ett relevant sätt bör verksamheterna vara 
integrerade. 
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Bedömning 
Från kommunens sida föreligger inget hinder för att starta en verksamhet enligt ansökan. Effekterna 
ekonomiskt eller organisatoriskt på Orust kommun bedöms vara av en betydligt liten omfattning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 
 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
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§ 15 KS/2022:1861 
 
Revidering av regler för barnomsorg i förskola 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
1. Anta reviderade regler för barnomsorg. 
2. Att reglerna gäller från och med 2023-05-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orust kommuns regler för barnomsorg och fritidshem reviderades senast våren 2021, då ingick båda 
verksamhetsformerna i samma regeldokument. Under hösten 2022 har det uppstått behov av att 
revidera reglerna. 
 
De flesta ändringar som gjorts är antingen utifrån redaktionell karaktär och utifrån förtydliganden. 
De största förändringarna består av: 
• Behovet av att dela upp dokumentet i två olika regelverk för respektive verksamhetsområde 
• Rektors möjlighet att besluta om när de 15 timmar som ingår i allmän förskola,  ska förläggas. 
• Anpassa det utifrån lagkravet om tillgänglighetanpassning 
• Uppdatera det utifrån kommunens antagna grafiska profil. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 
Regler för barnomsorg daterade 2023-03-01 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Lärande 
Orust kommuns författningssamling 
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§ 16 KS/2022:1985 
 
Revidering av regler för barnomsorg i fritidshem 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Föreslå Kommunfullmäktige besluta att 
1. Anta reviderade regler för fritidshem. 
2. Att reglerna gäller från och med 2023-05-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orust kommuns regler för barnomsorg och fritidshem reviderades senast våren 2021, då båda 
verksamhetsformerna ingick i samma regeldokument. Under hösten 2022 har det uppstått behov av 
att revidera reglerna. 
 
De flesta ändringar som gjorts är antingen utifrån redaktionell karaktär och utifrån förtydliganden. 
De största förändringarna består av: 
• Behovet av att dela upp dokumentet i två olika regelverk för respektive verksamhetsområde 
• Anpassa det utifrån lagkravet om tillgänglighetanpassning 
• Uppdatera det utifrån kommunens antagna grafiska profil. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-02 
Regler för fritidshem daterade 2023-03-01 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Lärande 
Orust kommuns författningssamling 
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§ 17 KS/2022:1661 
 
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängås skola 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Ängås skola. 
 
Både elever och personal trivs med sin skola. Man har en bra ”Ängås-anda”/vi-känsla som skapar 
trivsel, trygghet och stor sammanhållning. Man har fina skollokaler och en personal med en stor 
solidaritet och gemenskap och tydligt samarbete mellan stadierna. Personalen har stor nyfikenhet 
och vilja att delta i olika utvecklingsprojekt, rektorerna arbetar över stadiegränserna och man ser 
skolan utifrån en helhetskänsla där skolan är en skola där alla elever är allas elever. 
 
Några av skolans styrkor är kompetent och engagerad personal, fina skollokaler, närheten till både 
skog och hav, hög behörighet, ett mycket högt pedagogiskt tak, tar tillvara på kulturen, duktiga 
modersmålslärare och engagerade rastaktivitetsledare. Man arbetar dels utifrån ett kooperativt 
lärande i kombination med utomhuspedagogik, vilket ger positiva effekter. Några exempel på 
projekt man deltar i dagsläget deltar i PALS-modellen och Erasmusprojektet. Man upplever att de 
resor man tidigare gjort till Auschwitz i Polen varit mycket värdefulla. 
 
Några av skolans utmaningar är att tillgodose elevers behov av särskilt stöd, hantera den skade-
görelse som sker, problematiken med några elever i årskurs 8 och användandet av digitala läromedel 
kontra behovet av fysiska läroböcker.  
 
Den största utmaningen för skolan är budgeten kontra behov av resurser: den tilldelade budget- 
ramen bygger på elevpeng för antalet elever man har. Problematiken med att tilldela budget utifrån 
det faktiska elevantal skolorna har, är att antalet elever varierar mellan åren. Ett varierat elevantal 
skapar ett dåligt delningstal i årskurserna och innebär en utmaning i budgetarbetet. Ängås skola får 
16 högstadieelever färre hösten 2023 och 20 högstadieelever färre hösten 2024, med anledning av  
att fler elever går ur årskurs 9 än antalet elever som kommer från årskurs 6. Kommande året ökar 
elevantalet igen. Med anledning av det mycket varierande elevantalet under åren, behöver 
kommunen ha ett långsiktigt tänk när det gäller skolornas budget. 
 
Även om sektorn och skolorna fått samma budgetram de senaste åren, så innebär det i praktiken en 
minskad budgetram och behov av neddragningar i skolans verksamhet, eftersom rådande inflation 
med ökade kostnader, inte getts täckning för. Praktiska ämnen som till exempel hemkunskap och 
slöjd går inte att undervisa i utan varor och material, vilket innebär att de behöver prioriteras och 
leder till att skolan behöver göra besparingar inom övriga områden. 
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§ 18 KS/2023:101 
 
Sektorns information 2023 (Lärande) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information om aktuella ärenden: 
 
Ellös skola 
Hanna Lindö påbörjade sitt rektorsuppdrag vid Ellös skola runt årsskiftet. Det upplevs mycket 
positivt av skolans personal. 
 
Rektor Ängås F-3 skola 
Rekrytering pågår. 
 
Henåns skola 
Rektor för årskurs 4-6 samt anpassad grundskola (särskola) är i dagsläget delvis sjukskriven, en 
lösning behöver vidtas då uppdraget har förändrats markant sedan den anpassade grundskolan fått 
ett kraftigt ökat elevantal. 
 
Tillförordnad rektor för årskurs 7-9 gör ett jättebra arbete på skolan. Beslut väntas tas inom kort om 
tillsvidareanställning eller behov av nyrekrytering. 
 
Varekils förskola 
Kommunens fastighetsenhet arbetar i dagsläget med att ta fram kostnaden för en tillfällig lösning i 
form av moduler, i samband med att förskolan planeras få en omfattande renovering. Det finns även 
tankar om andra lösningar. 
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§ 19 KS/2023:102 
 
Politikens information 2023 (Lärande) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden: 
• Samverkansprojektet mellan sektorerna lärande och omsorg kring resursskola/korttidsboende  
 LSS: Med anledning av att sektor omsorg kommit längre i ärendet och att samrekrytering upp-  
 levs vara en fördel, tar ordförande tar med sig frågan till kommunstyrelsens ordförande för  
 beredning hos PlanAU. 
• Vice ordförande ger information om kommunens möjlighet, att till självkostnadspris, nyttja  
 tjänster hos Tolkförmedling Väst. Tolk finns att tillgå online. 
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§ 20 KS/2023:103 
 
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023) 
 
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 (2023) gällande 
diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 19 rapporter: 12 rapporter avser 
Henåns skola och 7 rapporter avser Ängås skola. 
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