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Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
 
Plats och tid Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2022-11-14, klockan 13:00- 
 
Närvarande Ledamöter Ersättare 
 Veronica Almroth (L) Michael Relfsson (FO) 
 Martin Reteike (MP) Maria Sörkvist (C) 
 Robert Larsson (M) Elsie-Marie Östling (S) 
 Daniel Peterson (C) 
 Alexander Hutter (S) 
 
Övriga Katarina Levenby, sektorchef 
 Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola 
 Lars Jansson, utvecklingschef 
 Sandra Åström, verksamhetcontroller 
  
Utses att justera 
 
Justeringens plats  Digital justering, torsdag 17 november, klockan 16:00 
och tid 
 
 
 

Ärende Diarienummer Föredragande 
1. Redovisning/uppföljning av 

internkontrollplan år 2022, Sektor 
Lärande 

KS/2021:41  

2. Områden för internkontrollplan år 
2023, Sektor Lärande (riskbedömning) 

KS/2022:87  

3. Budget - Uppdragsdokument 2023-
2025 och detaljbudget 2023 för Sektor 
Lärande 

KS/2022:1604  

4. Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med 
utblick mot 2040 

KS/2022:1605  

5. Budgetuppföljning - Prognosrapport 
oktober 2022 ,Sektor Lärande 

KS/2022:85  

6. Översyn av elevupptagningsområden KS/2022:1696  
7. Den statliga utredningen 

"Dimensionering av gymnasieskola" 
KS/2022:1705  

8. Sektorns information 2022 (Lärande) KS/2022:8  
9. Politikens information 2022 (Lärande) KS/2022:9  
10. Information: Rapportering av anmälan 

till huvudman enligt 6 kap § 10 
Skollagen (2022) 

LVS/2022:1  
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Redovisning/uppföljning av internkontrollplan år 2022, Sektor Lärande 
KS/2021:41 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna redovisad återrapportering av utförd granskning enligt 2022 års internkontrollplan. 
 
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 kontrollorganisation 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.  
 
Sektor lärandes internkontrollplan för 2022 innehåller 4 stycken kontrollpunkter som 
kontrollerades under oktober månad. 
 
Genomförda granskningar: 
• Betyg i alla ämnen. 
• Uppföljningsansvar KAA.  
• Implementering av nytt skolsystem.  
• KIA - Olycksfall och tillbud. 
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Kontroll av: Beskrivning av genomförd internkontroll: 
Sektor Lärande 
Betyg i alla ämnen 

Risk: Bristande måluppfyllelse och socialt utanförskap. 
Vissa brister: Årskurs 9 påvisade goda resultat, däremot 
har främst en skola låg andel som når målen i alla ämnen. 
Åtgärder: Fördelat resurser riktat till den aktuella 
skolenheten. Rektorerna arbetar med stödinsatser och 
följer upp i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Sektor Lärande 
Uppföljningsansvar KAA 

Ungdomar i åldern 16-20 år där skolgång eller 
sysselsättning inte är känd. 
Risk: Utanförskap och samhällskostnad. 
Inga brister: Idag finns tydliga rutiner, god samverkan och 
digitalt stöd för att följa upp målgruppen. 
Åtgärder: - 

Sektor Lärande 
Implementering av nytt skolsystem 

Risk: Bristande måluppfyllelse och socialt utanförskap 
(systemstöd verksamhet). 
Vissa brister: Problem för vuxenutbildningen där systemet 
inte fungerar som utlovat. I övrigt så finns det 
utvecklings- och förbättringsområden, men de 
huvudsakliga processerna fungerar. 
Åtgärder: Arbeta med leverantören för att lösa brister 
samt internutbildning. 

Sektor Lärande 
KIA – Olycksfall och tillbud 

Risk: Olycksfall som inte tas tag i. Åtgärder uteblir och 
inte dokumenteras. Att intern samverkan inte fungerar, 
exempelvis om åtgärden ligger utanför chefs mandat. 
Vissa brister: Anmälningar fungerar men däremot kan det 
vara svårt att uppnå effekt. Exempel är när rektor inte 
själv äger frågan såsom fastighetsåtgärder eller om det 
handlar om utåtagerande elever. Enighet och samsyn 
saknas kring hur systemet ska användas mellan ledning, 
fackförbund och medarbetare. 
Åtgärder: HR-enheten kommer se över om det går att 
anpassa systemet samt ge kompetensutveckling. Fortsatt 
kontinuerlig redovisning och dialog kring anmälningarna i 
samverkansgrupperna. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-07 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Sektor Lärande 
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Områden för internkontrollplan år 2023, Sektor Lärande (riskbedömning) 
KS/2022:87 
 
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 kontrollorganisation 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. Information ges kring förslag till områden för internkontrollplan under 2023. 
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Budget - Uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för Sektor Lärande 
KS/2022:1604 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
1. Godkänna uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor lärande. 
2. Godkänna tillkommande kostnader för extra skolskjuts under första halvåret 2023 med 
 200 000 kronor och tillskjuta motsvarande budget till sektor lärande år 2023 från potten  
 ofördelad budget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Utifrån kommunfullmäktiges beslut om budgeten ska nämnderna i sin tur besluta om ett 
uppdragsdokument med detaljbudget för kommande år senast i november. I dokumentet anges 
bland annat hur sektorn och dess verksamheter ska arbeta för att nå kommunfullmäktiges mål 
och uppdrag samt hur de ekonomiska resurserna fördelas och prioriteras mellan sektorns 
verksamheter. 
 
Sektor lärande har av kommunfullmäktige fått en budgetram för 2023 på 413,6 miljoner kronor. 
Det är 12,1 miljoner kronor högre än föregående års budget inklusive indexjusteringar och andra 
tekniska justeringar.  
 
Den största förändringen jämfört med 2022 års budget är att 3,05 miljoner kronor har tillskjutits 
som politiska satsningar: 1,9 miljoner kronor för särskolan, 0,8 miljoner kronor för gymnasie-
särskolan och 0,35 miljoner kronor för att delfinansiera en tjänst som ska arbeta med 
problematisk skolfrånvaro och samordning mellan sektor lärande och sektor omsorg. Särskolans 
budgetbehov är svårbedömt., i dagsläget finns inget som tyder på ökat behov av mer budget är 
2022. Bedömningen per oktober är att de 0,9 miljoner kronor som tillskjutits av politiken till 
särskolan 2023, istället läggs där kostnadsökningarna är tydligare (till exempel friskolornas 
lokalersättning och fler barn i förskolan). 
 
Sektor lärande har tillskjutits 3,2 miljoner kronor ur det centrala resursfördelningssystemet, vilket 
avser förändringar i demografi. 3 miljoner kronor avser gymnasieåldern där det nu är en topp i 
demografin. Mindre justeringar finns också inom förskolan där 0,6 miljoner kronor tillskjutits. Nu 
när sektorn börjar få en tydligare bild över hur det stora barnafödandet under 2021 påverkan 
förskolan 2023, ses att den demografiska tillskjutningen med 0,6 miljoner kronor är långt ifrån 
tillräcklig. Lärande har därför inom budgetram tillskjutit förskolan mer medel för 2023. 
 
Kalkyler som gjordes efter att upphandlingen med Connect Bus var klar, visade att 
kostnadsminskningen skulle bli 7,8 miljoner kronor utifrån helårseffekt. Det är 11 bussar 
upphandlade i vårt avtal med Connect Bus. De upphandlade bussarna visade sig inte vara 
tillräckliga, sektorn har därför behövt komplettera med en tolfte buss inför höstterminens start 
2022 för att klara skolskjutsturerna från Lyrön till Ellös vid vissa dagar och tillfällen. 
Förhoppningen är att det ska gå att hitta en annan lösning inför läsåret 2023/2024, men vi 
behöver börja med linjedragningarna inför det läsåret innan vi kan säga om en annan lösning är 
möjlig eller inte. Sektorn föreslås få kompensation för den ökade kostnaden med 200 000 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-071-07 
Uppdragsdokument 2023-2025 och detaljbudget 2023 för sektor lärande daterad 2022-11-04 
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Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
 
  



   Datum    8(16) 
  2022-11-07  
 
Utskottet för lärande 
 

 

 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 
KS/2022:1605 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
Godkänna lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor lärande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen ska tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga lokaler. För att få en bild 
över kommunens lokalförsörjningsutveckling, både på kort och lång sikt, ska det finnas en 
kommunövergripande strategisk lokalförsörjningsplan. Planen syftar till att säkerställa att framtida 
investeringsbehov och lokalkostnader kan ske med framförhållning och kostnadseffektivitet. Den 
kommunövergripande lokalförsörjningsplanen beslutas årligen av fullmäktige i samband med 
budget och flerårsplan.  
 
Underlaget till den övergripande lokalförsörjningsplanen kommer från respektive sektors årliga 
lokalförsörjningsplan som beslutas av kommunstyrelsen under hösten i samband med 
uppdragsdokument och detaljbudget.  
 
I sektor lärandes lokalförsörjningsplan finns det behov av att titta närmare på behovet av 
barnomsorgsplatser, främst i Henån och Varekil. Även behovet av lokaler för Kulturskolan 
nämns. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-0711-07 
Lokalförsörjningsplan 2023-2027 med utblick mot 2040 för sektor lärande 
 
Beslutet skickas till 
Sektorchef lärande 
Ekonomienheten 
 
  



   Datum    9(16) 
  2022-11-07  
 
Utskottet för lärande 
 

 

 
 
Budgetuppföljning - Prognosrapport oktober 2022, Sektor Lärande 
KS/2022:85 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och verksamhetcontroller ger information om upprättad prognos och ekonomiskt 
utfall avseende budget 2022, per oktober månad. 
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Översyn av elevupptagningsområden 
KS/2022:1696 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dialog kring eventuell översyn av elevupptagningsområden. 
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Den statliga utredningen "Dimensionering av gymnasieskola" 
KS/2022:1705 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsutskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om ändringar i skollagen. De 
förslag som utskottet tillstyrker syftar till att underlätta ungdomars och vuxnas etablering på 
arbetsmarknaden och att förbättra kompetensförsörjningen till välfärd och näringsliv. 
 
De ändringar som regeringen beslutat om innebär bland annat att: 
• Arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och dimensionering av vissa utbild- 
 ningar inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning (komvux).  
• Kommunerna ska samverka genom avtal med minst två andra kommuner om planering,  
 dimensionering och erbjudande av utbildning i ett primärt samverkansområde.  
• En huvudmans information om den gymnasieutbildning som huvudmannen erbjuder ska  
 tydligt ange utbildningens inriktning och vad utbildningen kan leda till.  
• Ett nytt godkännande av en ansökan som huvudman för gymnasieskolan ska förutsätta att  
 utbildningen i fråga bidrar till att dels möta ungdomars efterfrågan, dels fylla ett arbets- 
 marknadsbehov.  
• Det ska vara möjligt att fritt söka till de yrkesutbildningar inom komvux som erbjuds i det  
 primära samverkansområde som den sökande är hemmahörande i.  
• En grunduppgift i det regionala utvecklingsansvaret, ska bland annat vara att bedöma  
 regionens kompetensbehov inom privat och offentlig sektor på både kort och lång sikt. 
• Kommunernas skyldighet att lämna stöd för dagliga resor ska även omfatta elever under  
 16 år. 
 
De ändringar som behövs i skollagen träder i kraft den 1 juli 2023 och tillämpas första gången i 
fråga om utbildning som påbörjas 2025. 
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Sektorns information 2022 (Lärande) 
KS/2022:8 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information om aktuella ärenden. 
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Politikens information 2022 (Lärande) 
KS/2022:9 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden. 
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Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022) 
LVS/2022:1 
 
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 (2022) 
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 21 rapporter: 11 
rapporter avser Henåns skola varav 1 avser avslutat ärende och 10 rapporter avser Ängås skola. 
 
  



   Datum    15(16) 
  2022-11-07  
 
Utskottet för lärande 
 

 

 
Information: Anmälan/Svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter 
KS/2022:1697 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information om inkommet beslut från Skolinspektionen. 
 
1. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-10-05 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1298. 
 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. 
 
2. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-10-05 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1299. 
 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. 
 
3. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-10-27 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1302. 
 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. 
 
4. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-10-28 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1432. 
 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. 
 
5. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-10-28 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1459. 
 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. 
 
6. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-10-28 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1308. 
 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. 
 
7. Förvaltningsrättens beslut/dom av 2022-10-28 i ärende om överklagat skolskjutsärende.  
 Dnr KS/2022:1458. 
 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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8. Skolväsendets överklagandenämnds beslut av 2022-10-18 i ärende om överklagad skolgång i  
 Orust kommun.   
 Dnr KS/2021:948. 
 Orust kommun har beslutat att inte bevilja skolgång för elev från annan kommun.  
 Vårdnadshavare har överklagat kommunens beslut till Skolväsendets Överklagandenämnd.  
 Slkolväsendets Överklagandenämnd skriver av ärendet (avslår överklagandet). 
 
9. Förvaltningsrättens beslut av 2022-10-19 i ärende om överklagat beslut av Migrationsverket  
 avseende statlig ersättning för asylsökande. Dnr KS/2022:812. 
 Migrationsverket beslutade genom det överklagade beslutet att Orust kommun inte hade 
 rätt till ersättning för kostnader för en asylsökande. Sedan Orust kommun överklagat  
 beslutet, har Migrationsverket vid omprövning ändrat beslutet. Utredningen i målet visar  
 att Migrationsverket vid omprövning ändrat beslutet i enlighet med vad Orust kommun har  
 yrkat i sitt överklagande. Det finns därmed inget kvar för Förvaltningsrätten att pröva,  
 Förvaltningsrätten skriver av målet från fortsatt handläggning. 
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