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Utskottet för lärande 2022-12-12 

 

 
Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ängsbergets och Ellös förskolor, 2022-12-12,  
 klockan 09:00-11:30 
 Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2022-12-12, klockan 13:00-15:00 
 
Beslutande Veronica Almroth (L) 
 Martin Reteike (MP) 
 Robert Larsson (M) 
 Daniel Peterson (C) 
 Alexander Hutter (S) 
 
Övriga deltagare Katarina Levenby, sektorchef 
 Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola 
 Lars Jansson, utvecklingschef 
 Elsie-Marie Östling, ej tjänstgörande ersättare, § 75-83 
 
Utses att justera Martin Reteike 
 
Justeringens  Digital justering, torsdag den 15 december, klockan 15:00 
plats och tid  
 
 
Sekreterare ………………………………………………. Paragraf 75-83 
 Marika Carlberg 
 
Ordförande ………………………………………………. 
 Veronica Almroth 
 
Justerare ………………………………………………. 
 Martin Reteike 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
   BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
 
Organ Utskottet för lärande 

Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Datum för anslags 2022-12-15 Datum för anslags 2023-01-06 
uppsättande  nedtagande 

 

 ……………………………………………… 
 Marika Carlberg 
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§ 75  KS/2022:87 
 
Områden för internkontrollplan år 2023, Sektor Lärande (riskbedömning) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Föreslå Kommunstyrelsen besluta att: 
Anta de två föreslagna områdena 3 och 11 för internkontroll inom Sektor Lärande år 2023: 
• Godkänt betyg i alla ämnen 
• Att nya närvaroplanen är implementerad (stödprocessen för elevers närvaro i skolan) 
 
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 2023 fastställas och riskbedömas för 
Sektor Lärande. På utskottets för lärandes sammanträde i november gavs information kring förslag 
till områden för internkontrollplan under 2023, som tagits fram avseende Sektor Lärande: 
1. Behörighet till gymnasiet 
2. Barnkonventionen – att den beaktas vid beslut 
3. Godkänt betyg i alla ämnen 
4. Meritvärde årskurs 9 
5. Kränkande särbehandling – att rutin fungerar 
6. Uppföljningsansvar för ungdomar i åldern 16-20 år (KKA) 
7. Kösituation och beläggning i förskola 
8. Garanterad undervisningstid 
9. Att vi betalar för rätt elever i gymnasiet 
10. Att enheternas register är upprättade i registerförteckningen (GDPR) 
11. Att nya närvaroplanen är implementerad (stödprocessen för elevers närvaro i skolan) 
12. Avhopp inom gymnasieskolan 
13. Säkerhet gällande barn och unga med skyddade personuppgifter 
14. Implementering av nytt skolsystem 
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15. Barnkonsekvensanalys – att barnets bästa beaktas i beslut som rör dem 
16. Att delegeringsordningen är aktuell och komplett 
17. Att utrymningsövningar genomförs och dokumenteras på enheterna 
18. Att skyddsronder genomförs och dokumenteras på enheterna 
19. KIA – att rutin följs för rapportering av olycksfall, tillbud osv 
20. Att rätt (aktuella) uppgifter ligger på förvaltningens och enheternas webbplatser (hemsidor) 
21. Att antagna riktlinjer och/eller rutiner är implementerade i verksamheten 
22. Uppvisande av utdrag ur belastningsregister vid anställning/vikarier 
23. Att plan för likabehandling och kränkande särbehandling finns 
24. Att enheterna lämnat komplett kvalitetsrapport där analys och åtgärder tydligt påvisas 
25. Att riskbedömning görs och att rutiner finns för om hot och våld inträffar på skolor/förskolor 
26. Att rutin för överlämning, inklusive återkoppling, fungerar mellan verksamheterna 
 
Politiken kommer föreslå att punkten ”Att delegeringsordningen är aktuell och komplett” ingår i 
samtliga sektorers internkontrollområden år 2023. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Veronica Almroth (L) föreslår Kommunstyrelsen besluta att: 
Anta de föreslagna områdena 3 och 11 för internkontroll inom Sektor Lärande år 2023, förutom det 
internkontrollområde som kommer vara aktuellt för samtliga sektorer. 
 
Beslutsgång 
Utskottet för lärande beslutar enligt Veronica Almroths (L) förslag. 
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§ 76  KS/2022:1661 
 
Beslut om tidplan för verksamhetsbesök m m år 2023 (Sektor Lärande) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
1. Fastställa tidplan för verksamhetsbesök, tillsynsbesök, temadag m m enligt upprättat förslag  
 avseende 2023. 
2. Max fyra politiker i utskottet för lärande deltar vid verksamhetsbesöken under 2023, varav två  
 av dessa utgörs av ordförande och vice ordförande. 
3. Varje politiker i utskottet för lärande får i uppdrag att senast 2023-01-31 meddela sekreteraren  
 vid Sektor Lärande vilka två verksamhetsbesök man önskar närvara vid. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information om upprättat förslag till tidplan för verksamhetsbesök m m under 2023. 
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§ 77 KS/2022:995 
 
Läsårstider 2023/2024 samt förläggning av kompetensutvecklingsdagar m m 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information om fastställda läsårstider avseende läsåret 2023/2024. Sektorchefen  
har fastställande av läsårstider på delegation. Läsårstiderna tas i grunden fram gemensamt av 
kommunerna inom V8. 
 
Framtaget förslag kommer behöva revideras med anledning av förändrad brytpunkt för sommar-/ 
vintertidtabell. Connect Bus kommer undersöka möjligheten att tidigarelägga brytpunkten samt 
möjligheten till extra bussar för de elever som åker med kollektivtrafik de berörda dagarna och vad 
kostnaden för dessa bussar kan uppgå till. Sektorn kommer arbeta med alternativet att förskjuta 
höstterminens start- och sluttid. 
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§ 78 KS/2022:1876 
 
Kulturskolans verksamhet 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Ge sektorn i uppdrag att göra en ny översyn för ett nytt arbetssätt och möjligheten om ökad 
integration i grundskolan för Kulturskolans verksamhet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I december 2018 gav Orust kommun Qualitarium i uppdrag att kartlägga vilka konsekvenser 
kulturskolans verksamhet (utbud, kvalitet och budget) får av att instrumentalundervisningen förläggs 
helt utanför skoltid från och med terminsstart 2019, presentera lösningar på eventuella negativa 
konsekvenser av att förlägga undervisningen utanför skoltid samt att utredningen skulle vara klar i 
början av mars 2019. I rapporten ”Konsekvenser av ändrade förutsättningar för Kulturskolan” 
daterad mars 2019 beskriver Qualitarium bland annat en nulägesbeskrivning av kulturskolans 
utökade utbud, samarbetet med skolorna, skolornas perspektiv, konsekvensanalys utifrån 
förutsättningar och utmaningar och möjliga framtida alternativ för arbetssätt. 
 
Inför skolåret 2019/2020 ändrades de organisatoriska förutsättningarna för Orust Kulturskola, men 
anledning av att instrumentalundervisning inte längre skulle ske på skoltid ute i skolorna. 
Anledningen var att juridisk vägledning från Skolverket samt exemplifierade förlägganden visat på 
att det inte är tillåtet att elever går från ordinarie skollektion för att delta i instrumentalundervisning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i april 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att inför hösten 2019 
säkerställa att ett nytt arbetssätt skulle införas i kulturskola och grundskola samt att det skulle ske i 
samarbete för att möjliggöra att instrumentalundervisningen skulle kunna ske på dagtid i skolorna. 
 
Kulturskolan har sedan dess flyttats organisatoriskt från sektor samhällsutveckling till sektor lärande. 
Sektorn föreslår att utskottet för lärande beslutar att ge sektorn i uppdrag att på nytt göra en översyn 
för ett nytt arbetssätt och ökad integration av kulturskolans verksamhet i gurndskolan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-05 
 
Beslutet skickas till 
Sektorchef, sektor lärande 
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§ 79 KS/2021:1212 
 
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängsbergets och Ellös förskolor 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Ängsbergets och 
Ellös förskolor. 
 
Båda förskolorna har trygga personalgrupper; många av personalen har lång anställning i kommunen. 
Personalen är engagerad, har hög kompetens och trivs på sin arbetsplats. Man upplever sig ha hög 
arbetsmoral, är självständiga, hjälper varandra när behov uppstår och löser saker själva i samarbete med 
varandra. Barn och vårdnadshavare känner stor trygghet med förskolornas verksamheter. 
 
Några styrkor som nämns är bland annat att båda förskolorna har närheten till natur, närhet till 
bibliotek och låg personalomsättning. Ängsbergets förskola upplever att de ha en fin och bra utemiljö, 
medan Ellös förskola upplever att de har en fungerande utemiljö utifrån de anpassningar som gjorts i 
samband med att man befinner sig i tillfälliga lokaler. Personalen är nöjda med evakueringslokalerna 
och att man fått vara delaktig kring byggnationen av den nya förskolan. Kostnaderna för evakueringen 
blev dyrare än förväntat, vilket utgörs av dyrare kostnader för anpassning av utemiljön. 
 
Några utmaningar som nämns är bland annat det skiftande antalet inskrivna barn under året, att många 
barn har mycket hög vistelsetid (från klockan 06.00 till klockan 18.00), det höga tempot som råder och 
den stress kraven skapar hos barnen samt arbetet i det nya administrativa systemet Schoolsoft. 
 
 
 
  



  Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  8 

 

Utskottet för lärande 2022-12-12 

 

 
§ 80 KS/2022:8 
 
Sektorns information 2022 (Lärande) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information om aktuella ärenden: 
 
Rekrytering rektor Ängås 7-9 skola 
Många av de sökande har adekvat bakgrund. Intervjuer är inplanerade med fyra sökande tisdag och 
onsdag den 13/12 och 14/12. 
 
Kompetensutveckling elevhälsan 
Två dagar har avsatts under december för en kompetensutveckling avseende elevhälsan, som även 
rektorer deltar vid. 
 
Skolskjuts 
Skolskjutsorganisationen upplevs fungera bättre efter viss problematik i början av höstterminens 
start. Ett fåtal överklagade ärenden ligger kvar hos Förvaltningsrätten för beslut. 
 
Nya förskolor 
Ellös förskola: arbetet med den byggnationen av den nya förskolan i Ellös löper på enligt plan. 
 
Förskola i Svanesund: Det finns ett politiskt beslut om att bygga en förskola med 6 avdelningar 
istället för en förskola med 8 avdelningar. Arbete med anbudsförfarandet har påbörjats. En 
omvärldsbevakning har gjorts av representanter från sektorn, där man bland annat har besökt en 
förskola i Uddevalla som skulle kunna vara en modell för nybyggnation av förskola i Svanesund.  
 
Skolresor till Auschwitz 
Kommunens båda högstadieskolor hanterar skolresan till Auschwitz på olika sätt. Vid Henåns skola 
är det föräldraföreningen som arbetar med frågan: finansiering via sponsring, beställning av biljetter, 
medresenärer, tidpunkt för resan osv. Vid Ängås skola bygger på ett helt annat koncept där till 
exempel kommunens regler för upphandling inte följs. Skollagen beskriver tydligt att skolans 
verksamhet ska vara kostnadsfri. Beslut är taget om att inte låta eleverna få åka till Auschwitz i 
dagsläget, med tanke på både det rådande världsläget och skolans koncept. 
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§ 81 KS/2022:9 
 
Politikens information 2022 (Lärande) 
 
Utskottets för lärandes beslut 
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Vice ordförande ger information om dialogmötet på Ängås skola avseende elevers skolresor till 
Auschwitz. 
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§ 82 KS/2022:232 
 
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022) 
 
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 (2022) gällande 
diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 20 rapporter: 18 rapporter avser 
Henåns skola varav 3 avser avslutade ärenden och 2 rapporter avser Ängås skola. 
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§ 83 KS/2022:1697 
 
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. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information om inkommet beslut från Skolinspektionen. 
 
1. Kammarrättens dom/beslut av 2022-11-25 i överklagat ärendet om lokalbidrag 2021. Dnr 
 KS/2020:1516. 
 Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens dom och fastställer Kommunstyrelsens beslut  
 daterat 2020-12-14. 
 
2. Kammarrättens dom/beslut av 2022-11-25 i överklagat ärendet om lokalbidrag 2022. Dnr 
 KS/2021:1522. 
 Kammarrätten upphäver Förvaltningsrättens dom och fastställer Kommunstyrelsens beslut  
 daterat 2021-12-13. 
 
3. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-12-07 i ärende om överklagat skolskjutsärende. 
 Dnr KS/2022:1348. 
 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 avslår överklagandet. 
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