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KS/2021:203

Kvalitetsuppföljning av Elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2020
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Medicinskt ledningsansvariga skolsköterska ger information om kvalitetsuppföljningen avseende
elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2020, utifrån olika huvudrubriker:
Organisation
Kommunstyrelsen är vårdgivare för elevhälsans medicinska insats (EMI), Sektorchef för Lärande är
verksamhetschef och Anita Mattsson är medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA). Under
2020 bestod verksamheten av 4,0 skolskötersketjänster, 30 % MLA och 10 % systemansvarig för
dokumenthanteringssystemet Prorenata fördelade på 5 skolsköterskor. Skolsköterskan på Ellös skola
har varit sjukskriven från slutet av maj månad fram till höstlovet. Från och med höstterminen ingick
även Varekils skola i skolsköterskans uppdrag, vilket innebar en vakans på Ellös skola från och med
slutet av maj och på Varekils skola från början av augusti. Från och med början av september fram
till höstlovet fanns vikarie på 40 % på Ellös skola och under några veckor fanns vikarie med cirka
20 % vid Varekils skola. Samtliga skolsköterskor har yrkesspecifik kompetens (legitimerad
sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård). Skolläkaren har sin bakgrund
som barnläkare.
Den som är medicinskt ledningsansvarig skolsköterska har rollen att bland annat ansvara för kvalitet
och säkerhet inom elevhälsans medicinska insats, ansvara för att rutiner och egenkontroller
upprättas och följs, ansvarig för LEX Maria anmälningar, samordnare för inköp och utbildningar
samt är ansvarig för läkemedelshantering och medicinsk utrustning.
Elevhälsan
Skolsköterskorna är en del av elevhälsoarbetet tillsammans med skolkuratorer, specialpedagoger och
rektorer i de lokala elevhälsoteamen på skolorna (på högstadieskolorna medverkar även studie- och
yrkesvägledaren). Man medverkar i elevhälsomöten och i elevhälsokonferenser då medicinsk
kompetens behövs samt i Västbusmöten m m. Man deltar också i klasskonferenser, planering och
överlämningar inför skolstart och stadiebyten.
Elevhälsan har många samarbetspartners utanför det lokala elevhälsoteamet som till exempel BVC,
förskola, socialtjänst, BUP, skolpsykolog, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomskliniken, NPteamet, barn- och ungdomshabiliteringen, hörselvården och folkhälsostrateg.
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Hälsopedagogiska uppgifter
Skolsköterskornas huvudsakliga uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. I det
hälsofrämjande arbetet ingår hälsobesöken, där främsta syftet är att främja och stärka sunda
levnadsvanor. Frågor om levnadsvanor genomsyrar arbetet; vid spontanbesök, föräldrakontakter
och i kontakter med pedagoger.
Mycket arbete genomförs med barn och ungdomar med övervikt och fetma, där man ger råd om
kost och fysisk aktivitet till barn/ungdomar och föräldrar. Man gör regelbundna uppföljningar av
vikt, längd och BMI och ger mycket stöd och uppmuntran.
Under läsåret 2019/2020 påbörjades en studie kring elevers psykiska hälsa i årskurs 8, studien
fortsätter under läsåret 2020/2021. Skolpsykolog och skolsköterskor har samarbetat med
screeningtest och uppföljning av resultat. Studien har medfört flera kontakter med elever och
vårdnadshavare.
Lokaler och utrustning
På Ängås skola uppfyller inte elevhälsans lokaler kraven på sekretess efter ombyggnationen.
Tätningen runt dörrarna till skolsköterskemottagningen har delvis åtgärdats men fungerar
fortfarande inte tillfredsställande. Problematiken har påtalats flera gånger men åtgärder har inte
vidtagits. Ängås skola och gymnasieskolan saknar vilrum för eleverna. På gymnasieskolan delar
skolsköterska och skolkurator rum, vilket innebär en del planering. På gymnasieskolan saknas även
tvättställ, kylskåp, brits osv. På övriga skolor finns ändamålsenliga lokaler och utrustning.
Vaccinationer
Vaccinationer har erbjudits eleverna enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Verksamheten
har en god vaccinationstäckning mot mässling, påssjuka, röda hund, difteri, stelkramp och kikhosta.
42 flickor i årskurs 6 av totalt 49 har tackat ja till vaccination mot HPV under 2020. 65 pojkar i
årskurs 5 av totalt 70 har tackat ja till vaccination mot HPV. 66 flickor i årskurs 5 av totalt 70 har
tackat ja till vaccination mot HPV under 2020. De som tackat nej till vaccination, har möjlighet att
få den senare. Elever som inte följt ordinarie vaccinationsprogram erbjuds kompletterande
vaccinationer. Nyanlända erbjuds kompletterande vaccinationer eller vid behov en grundvaccinering.
Hälsobesök
Hälsobesök har genomförts på alla skolorna enligt bland annat Skollagen och Vägledning för
elevhälsan från Socialstyrelsen och Skolverket. Omfattande hälsobesök genomförs i förskoleklass,
årskurs 4, årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. Det har tidigare gjorts mer omfattande hälsobesök i
årskurs 7, vilket ändrats till årskurs 8 med anledning av att de flesta kommuner gör hälsobesöket då.
När den gemensamma databasen ”elevhälsa i fokus” introduceras, kommer det mer omfattande
hälsobesöket genomföras i årskurs 8 och ett enklare hälsobesök att genomföras i årskurs 7. Vid
hälsobesöken i årskurs 4, årskurs 8 och gymnasiet diskuteras bland annat aktuell fysisk och psykisk
hälsa, livsstilsfrågor, skolsituation och trivsel. I årskurs 8 görs även undersökningar av tillväxt, rygg,
syn, utveckling och färgseende.
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Alla nyanlända erbjuds hälsobesök med tolk/telefontolk då man har en dialog om hälsohistoria,
aktuell hälsosituation och undersöker tillväxt, rygg, syn och hörsel. Många av de nyanlända har stora
vårdbehov och behöver remitteras till olika instanser.
Eleverna på gymnasieskolans hantverksutbildning genomgår en riktad hälsoundersökning två gånger
i årskurs 1 och en gång i årskurs 3 (härdplastundersökning). Under 2020 har det inte funnits några
elever i årskurs 1 inom Hantverksprogrammet.
Dokumentation, journalhantering och arkivering
Till och med 2019-10-28, gjordes all dokumentation i journalsystemet PMO. Från och med
november 2019 sker all dokumentation i journalsystemet Prorenata, som är gemensamt
dokumentationssystem för hela elevhälsan. Systemet PMO delades inte med kuratorer,
specialpedagog eller rektorerna.
Övergången till nytt journalsystem, krävde en stor arbetsinsats för alla berörda användare. En stor
del av det arbetet var att säkerställa en kvalitetssäker överföring av journaler. I samarbete med
Prorenata har det skapats mallar, utvecklats digitala enkäter, skapats rutiner för dokumentation som
möjliggör uthämtning av statistik m m för att säkerställa dokumentationskraven inom elevhälsans
medicinska insats (EMI). Medgivande för vaccination och överföring av journal, remissbekräftelse,
remissvar, journalkopior osv skannas in i journalsystemet.
Journalhantering
I samband med att eleverna börjar i förskoleklass får skolsköterskorna en rapportering och
överlämning av barnhälsovårdsjournaler från aktuell Barnavårdscentral. Vid in- och utflyttningar
inhämtas och överlämnas journaler från/till berörd skola. Vid höstterminens början överlämnas
skolhälsovårdsjournalerna på elever som avslutat grundskolan till respektive gymnasieskola. All
överlämning och överrapportering sker med vårdnadshavares eller gymnasieelevens godkännande.
Arkivering
Originaljournaler från Barnhälsovården återlämnas till den vårdgivare som upprättat journalen när
eleverna slutar årskurs 9 och kopior från Barnhälsovården gallras. När eleverna avslutar
gymnasieskolan, återsänds journalerna från elevhälsans medicinska insats i pappersform till
elevhälsan på Orust. Då görs en rensning innan de arkiveras i arkivskåp i kommunens centralarkiv.
Det pågår ett e-arkivprojekt, där elevhälsans system är det första systemet som hanteras. Även detta
projekt har varit tidskrävande för systemansvarig skolsköterska. Projektet kring e-arkiv för
elevhälsan beräknas vara klart under 2021.
Avvikelse Lex Maria
Under 2020 har det inte gjorts några Lex Maria anmälningar.
Kvalitetssystem
Under 2020 har elevhälsan arbetat med ett nytt ledningssystem, som även kommer omfatta
psykologiska insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Rutiner och riktlinjer för arbetet inom
elevhälsans medicinska insatser (EMI) finns beskrivet i metodstödet som uppdateras och revideras
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kontinuerligt. Man arbetar utifrån ett årshjul som också revideras kontinuerligt. Det finns rutiner för
risk- och avvikelsehantering och egenkontroller utförs.
Det har genomförts extern läkemedelsgranskning och stickprovskontroller i dokumentationen av
givna läkemedel och vaccinationer. Det arbetet har gjorts i samarbete med medicinskt
ledningsansvarig sjuksköterska i Vänersborgs kommun.
Andra egenkontroller som genomförs är bland annat:
• Regelbunden kontroll av temperatur i kylskåp.
• Läkemedelskontroll i kylskåp och medicinskåp göra två gånger per år.
• Loggkontroller görs regelbundet (fyra gånger per år, inga överträdelser har uppmärksammats
under 2020).
• Kollegial journalgranskning (ett visst antal slumpvis utvalda journaler hos varje skolsköterska).
• Remissbevakning och uppföljning av skickade remisser sker kontinuerligt i journalsystemet.
• Översyn av bemanning och resursfördelning inom elevhälsans medicinska insats sker inför varje
läsår, för att säkerställa rätt bemanning på respektive skola utifrån elevunderlag.
Övrigt
Elevhälsans medicinska insats ska erbjuda enklare sjukvårdsinsatser och ett stort antal elever söker
dagligen skolsköterskan för att få råd och stöd för olika hälsoproblem, såväl fysiska som psykiska.
Både de oplanerade spontanbesöken och de planerade hälsobesöken resulterar ofta i en kontakt med
vårdnadshavare. Information har getts till klasser och pedagoger om olika hälsoproblem och
sjukdomstillstånd som till exempel allergi, diabetes, epilepsi, löss osv.
Akutplaner upprättas vid behov och revideras inför varje läsårsstart och vid förändringar under
läsåret. Blanketter för egenvård skrivs tillsammans med vårdnadshavare och berörd personal vid
behov, samt revideras vid förändringar och personalbyte.
Antalet elever i särskolan ökar i snabb takt och för detta krävs mycket resurser från skolhälsovårdens
personal. Det är flera yngre multihandikappade barn som börjat på särskolan under detta läsår.
Denna elevgrupp kräver stora resurser från all personal. För elevhälsans del är det flera delar i
arbetet med särskolan som är tidskrävande: mottagandet i särskolan, egenvård och akutplaner, elever
med stora vårdbehov, föräldrastöd samt att ge eleverna kunskap om kropp, känslor, integritet och
sexualitet. Även ökningen av ”ordinarie” vaccinationer tar mycket av skolhälsovårdens personella
resurser.
Det har kommit 22 elever från andra länder till grundskolan under 2020, 10 av dessa elever har gått i
förberedelseklass. Eleverna har mestadels kommit från Europa, Asien och Afrika. Övervägande
delen av nyanlända elever går på Henåns skola. Familjer som kommer som kvotflyktingar, har stora
behov av stöd från olika instanser. Nyanlända elever är ofta en tidskrävande elevgrupp under lång
tid. Mycket arbete läggs på eftersökning av tidigare dokumentation från hälsobesök, hjälp med
översättning av vaccinationsdokument, uppföljningar, uppvaccinering, remittering till och samarbete
med olika vårdinstanser, samarbete med socialtjänst och ibland goda män och boende. I många av
kontakterna behövs hjälp av tolk.
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Elevhälsan ser en ökning av elever som medicinerar för neuropsykiatrisk problematik. Dessa
elever behöver kontroller av puls, blodtryck, vikt och längd med vissa intervaller. Neuropsykiatriska
teamet och Barnhabiliteringen önskar hjälp från elevhälsan med dessa kontroller, vilket är tidskrävande för elevhälsan men fungerar bra för elever och vårdnadshavare som inte får frånvaro
från skolan eller behöver göra resor. Under 2020 gjordes cirka 220 kontroller; varje kontroll tar
cirka 20 minuter, vilket innebär sammanlagt cirka 75 timmars arbetstid.
Intyg skrivs till kostenheten för elever med neuropsykiatriska diagnoser med behov av anpassad
kost.
Elevhälsan upplever att skolan har stora svårigheter att göra anpassningar som matchar elevers
komplexa behov. Dessa elever har svårigheter att följa de yttre strukturerna kring bland annat
ordning, respekt och bemötande vilket gör att dessa elever är mycket krav- och relationskänsliga
samt har svårt att fungera i en klass- och skolsituation. Elevhälsan upplever att det finns allt fler
och allt yngre elever med denna problematik. För att möta dessa elevers behov har det krävts
stora anpassningar som till exempel undervisning i mindre grupp, en-till-en undervisning,
hemundervisning och delvis eller heltäckande personligt stöd. Behov finns av specialutbildad
personal och en högre personaltäthet för att möta dessa barn.
Elevhälsan har mycket samarbete med både interna och externa verksamheter. Samverkan med
kommunens socialtjänst har även under 2020 varit bristfällig, men har blivit något bättre.
Elevhälsan upplever att socialtjänsten i kommunen har få stödinsatser att erbjuda och utan
fungerande stöd och insatser från socialtjänsten blir barn, familjer och skola drabbade.
Det upplevs även finnas brister i samverkan med Capio vårdcentral. Vårdcentralen ska göra
hälsobesök hos nyanlända där det ingår provtagning och vaccinationsplanering. Resultatet från
hälsobesöket och vaccinationsplaneringen skickas sedan till elevhälsans medicinska insats som
utför de flesta av vaccinationerna. Elevhälsan upplever att det tar mycket lång tid från att eleven
är på hälsobesök tills elevhälsan får ta del av resultat och vaccinationsplanering.
Tidigare samarbetade elevhälsan med vårdcentralen kring vaccinationer mot Hepatit B. Det är
vårdcentralens ansvar att ge dessa vaccinationer, men har getts av elevhälsan i samband med
övriga vaccinationer (vårdcentralen stod för vaccinationskostnaden). Elevhälsan har erbjudit sig
att fortsätta detta arbete, vårdcentralen är inte längre intresserade av detta samarbete utan avser
att ge dessa vaccinationer i egen regi. Med anledning av att vaccinationerna ska ges med olika
intervall och det kan vara svårt för vårdcentralen att nå eleverna, finns risk att dessa elever inte
blir fullständigt vaccinerade. Elevhälsan har också tidigare haft ett samarbete med vårdcentralen
kring provtagning för elever som ska skrivas in i särskola, och provtagning för elever med övervikt
eller fetma, vilket inte heller fungerar längre.
På gymnasieskolan/vuxenutbildningen har slumpvisa drogtester utförts under 2020.
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Pågående pandemi har medfört mycket oro bland skolans personal, elever och vårdnadshavare.
Elevhälsan har haft många samtal med personal som varit orolig, förmedlat den information och de
riktlinjer som kommit från både smittskydd och Folkhälsomyndigheten samt gjort bedömningar om
elever med diffusa symptom kan vara i skolan eller ska stanna hemma. Bedömningar har även gjorts
kring när elever som haft förkylningssymptom eller konstaterad Covid-19 kan återgå till skolan. I
mitten av december fick mediciniskt ledningsansvarig skolsköterska uppdraget att vara
Covidsamordnare för kommunens förskolor och skolor.
Information ges kring upprättat dokument ”Ledningssystem för elevhälsans medicinska delar”. I
hälso- och sjukvårdslagen ställs krav på att ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad så
att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnadseffektivitet.
Detta kompletteras med ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”, där det framgår att
vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. I ledningssystemet
ska det finnas en tydlig ansvarsfördelning, rutiner för uppföljning samt dokumenterade processer
och rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamhetens samtliga delar.
Dokumentet beskriver arbetet utifrån bland annat följande huvudrubriker:
• Bakgrund
• Ansvarsfördelning
• Kompetens
• Processer och rutiner
• Samverkan
• Sekretess
• Systematiskt förbättringsarbete
• Ansvarsfördelning i det systematiska förbättringsarbetet
• Anmälan enligt Lex Maria
• Informationssäkerhet och dokumentation
Information ges även kring:
• Upprättad patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats år 2020
• Ledningssystem för elevhälsans medicinska delar
• Statistik kring BMI för olika årskurser år 2020
• Statistik/resultatet från genomförda hälsoenkäter i årskurs 4 och årskurs 8
__________
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KS/2021:40

Budgetuppföljning 2021 - Sektor Lärande
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef och ekonom ger information om preliminär prognos och ekonomiskt utfall avseende
budget 2021, utifrån januari-februari månad 2021. Arbetet med prognos för februari ska vara klart
först i slutet av veckan enligt fastställd tidsplan, med anledning av att utskottets sammanträde är
förlagt före kan endast en preliminär prognos ges.
Sektor Lärande prognostiserar ett + 0 resultat per februari månad för år 2021. För grundskolan
prognostiseras ett underskott med cirka 1,5 miljoner kronor, där särskolans kostnader utifrån det
kraftigt ökande elevantalet utgör det största delen. De fyra kommunala skolorna redovisar i dagsläget
tillsammans ett underskott med cirka 1 miljon kronor, men ingen av dem har ett större underskott.
Det gjordes många åtgärder under år 2020 för att få budget i balans och även under år 2021 läggs
stort arbete för att undvika ett underskott och få budget i balans vid årsskiftet.
Gymnasiet och vuxenutbildningen redovisar ett preliminärt resultat med + 500 000 kronor.
Resultatet beror på att gymnasiesärskolan inte bedöms nyttja hela den avsatta budgeten för 2021, i
dagsläget köps inga platser för särvux (särskild utbildning för vuxna) i Uddevalla kommun samt en
ökad intäkt från andra kommuner avseende köp av plats inom vuxenutbildningen.
Det finns en viss överbudgetering avseende busstrafiken år 2021, på grund av en kostnadsminskning
hos Västtrafik hösten 2019 som redovisades först vid regleringen för år 2020.
Sektor Lärande kommer troligen få högre kostnader under 2021 avseende inköp av skyddsutrustning
(visir, munskydd och handsprit) samt tillsättning av vikarier.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

§ 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9

2021-03-08

KS/2019:1406

Beslut om tillfälligt avsteg av regler för skolskjuts vid växelvis boende och taxi till särskola
Utskottets för lärandes beslut
Göra avsteg under läsåret 2021/2022 kring ansökningsförfarandet för de elever som under läsåret
2020/2021 beviljats skolskjuts vid gemensam vårdnad och växelvis boende samt skolskjuts med taxi
till särskola.
__________
Sammanfattning av ärendet
I kommunens regler för skolskjuts står att ansökan om skolskjuts vid gemensam vårdnad och
växelvis boende samt skolskjuts med taxi, ska ske årligen inför varje nytt läsår.
För att underlätta för vårdnadshavare och minska administrationen, önskar sektorn inför läsåret
2021/2022 göra ett tillfälligt avsteg från reglerna, vilket innebär att beviljade ansökningar under
pågående läsår inte behöver förnyas. Istället kommer slumpmässiga stickprov göras av båda
vårdnadshavares adresser och av barnets skolval, för att se att uppgifterna fortfarande stämmer
med vad som angavs i nuvarande ansökan.
__________

Orust kommun

Kommunstyrelsen

§ 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10

2021-03-08

KS/2021:276

Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Orust kommun har inget att erinra mot godkännande av Thorengruppen AB som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun.
Skolinspektionen bör dock i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på platser och därmed
rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
__________
Sammanfattning av ärendet
Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet AB’s befintliga godkännande på
den befintliga enheten i Ale. I dagsläget erbjuds följande gymnasie-program på enheten: Barn- och
fritidsprogrammet med inriktning fritid och hälsa, Försäljning- och serviceprogrammet, Bygg- och
anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad och måleri, El- och energiprogrammet med
inriktning elteknik, Industritekniska programmet med inriktning svetsteknik samt Fordons- och
transportprogrammet med inriktningarna personbil, transport samt lastbil och mobila maskiner. I
samband med ansökan önskar Thorengruppen AB utöka godkännandet med ytterligare två
gymnasieprogram: Barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete samt
Vård- och omsorgsprogrammet.
Ansökan gäller samtliga ovanstående gymnasieprogram och sammanlagt cirka 310 platser vid fullt
utbyggd verksamhet.
Utredning
Orust kommun bedriver till och med vårterminen 2021 en egen gymnasieskola inom
Hantverksprogrammet med inriktning båtbyggeri och finsnickeri, programmet har haft riksintag
men kommer att avvecklas under våren. I övrigt bedriver kommunen ingen egen gymnasieskola
inom övriga angivna program. Kommunens elever bereds plats inom i första hand Uddevalla och
Stenungsunds gymnasieskolor. Kommunerna inom Fyrbodals kommunalförbund har ett
samverkansavtal gällande gymnasieutbildning. Uddevalla kommun och Orust kommun ingår i
Fyrbodals kommunalförbund.
Kommunens intention med att erbjuda program på Orust är att vara ett komplement för ett fåtal
elever som önskar att läsa på hemorten, inte att konkurrera med de utbildningar som bedrivs i
Uddevalla och Stenungsund.
Orust kommun ser därför att ett utökat programutbud bland gymnasieskolor i till exempel
Uddevalla, framförallt ökar konkurrensen mellan övriga gymnasieskolor i regionen.
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Befolkningsprognos gällande antal 16-åringar folkbokförda i kommunen de kommande fem åren:
2021
155
2022
172
2023
164
2024
162
2025
165
Bedömning
För elever från Orust kommun är det en fördel med ett stort utbud av gymnasieplatser i våra
grannkommuner. För Orust kommun är Uddevalla den största mottagaren av gymnasieelever.
Samtidigt kan en utökning av antalet platser leda till kostnadsökningar och svårigheter att
upprätthålla kvalitet inom utbildningarna, inte minst med tanke på bristen på utbildade lärare.
Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på platser och därmed
rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
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KS/2021:277

Remissvar till Skolinspektionen angående ansökan från Thorengruppen AB om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid
Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Orust kommun har inget att erinra mot godkännande av Thorengruppen AB som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun.
Skolinspektionen bör dock i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på platser och därmed
rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
__________
Sammanfattning av ärendet
Thorengruppen AB har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun.
Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet AB’s befintliga godkännande på
den befintliga enheten i Munkedal. I dagsläget erbjuds följande gymnasieprogram på enheten: Byggoch anläggningsprogrammet med inriktningarna husbyggnad och måleri, El- och energiprogrammet
med inriktning elteknik, Industritekniska programmet med inriktning svetsteknik, Försäljning- och
serviceprogrammet samt Fordons- och transportprogrammet med inriktning personbil. I samband
med ansökan önskar Thorengruppen AB utöka godkännandet med ytterligare två gymnasieprogram:
Barn- och fritidsprogrammet med inriktningarna pedagogiskt och socialt arbete samt fritid och hälsa,
Vård- och omsorgsprogrammet samt den ytterligare inriktningen plåtslageri inom Bygg- och
anläggningsprogrammet.
Ansökan gäller samtliga ovanstående gymnasieprogram och sammanlagt cirka 200 platser vid fullt
utbyggd verksamhet.
Utredning
Orust kommun bedriver till och med vårterminen 2021 en egen gymnasieskola inom
Hantverksprogrammet med inriktning båtbyggeri och finsnickeri, programmet har haft riksintag
men kommer att avvecklas under våren. I övrigt bedriver kommunen ingen egen gymnasieskola
inom övriga angivna program. Kommunens elever bereds plats inom i första hand Uddevalla och
Stenungsunds gymnasieskolor. Kommunerna inom Fyrbodals kommunalförbund har ett
samverkansavtal gällande gymnasieutbildning. Uddevalla kommun och Orust kommun ingår i
Fyrbodals kommunalförbund.
Kommunens intention med att erbjuda program på Orust är att vara ett komplement för ett fåtal
elever som önskar att läsa på hemorten, inte att konkurrera med de utbildningar som bedrivs i
Uddevalla och Stenungsund.
Orust kommun ser därför att ett utökat programutbud bland gymnasieskolor i till exempel
Uddevalla, framförallt ökar konkurrensen mellan övriga gymnasieskolor i regionen.
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Befolkningsprognos gällande antal 16-åringar folkbokförda i kommunen de kommande fem åren:
2021
155
2022
172
2023
164
2024
162
2025
165
Bedömning
För elever från Orust kommun är det en fördel med ett stort utbud av gymnasieplatser i våra
grannkommuner. För Orust kommun är Uddevalla den största mottagaren av gymnasieelever.
Samtidigt kan en utökning av antalet platser leda till kostnadsökningar och svårigheter att
upprätthålla kvalitet inom utbildningarna, inte minst med tanke på bristen på utbildade lärare.
Skolinspektionen bör därför i sitt beslut tillse att det finns en efterfrågan på platser och därmed
rimlighet i att utöka antalet platser inom sökta program.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-23
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
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§ 21
KS/2021:296
Beslut av fördelning av statsbidraget "Extra skolmiljarden" år 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
Tilldela Sektor Lärande statsbidraget ”Skolmiljarden” för förstärkningar för elever i årskurs 4-9
under år 2021.
__________
Sammanfattning av ärendet
För att möta den tuffa utmaningen som covid-19-pandemin medför har regeringen beslutat att
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till
goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning
de har rätt till, trots pandemin.
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Sedan är det upp
till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till
utbildning.
Kommunens bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag.
Orust kommun tilldelning av ”skolmiljarden” blir 1 275 317 kronor.
Statsbidraget kommer fördelas enligt nedanstående:
Orust kommun
1 109 899 kronor
Friskolor Orust
149 410 kronor
Utanför kommunen
16 008 kronor
Beräkningen har skett utifrån inskrivna elever i årskurs 4-9, inte särskolan.
Bedömning och utredning
Rektorerna har i samråd med sektorchef diskuterat vilken oro som finns kring elevernas resultat
utifrån att vi har haft en rådande pandemi som påverkat skolornas arbete i olika hög grad. Det är
främst bland eleverna i åk. 4-9 som rektorerna ser ett stort behov av extra insatser som har en
koppling till Covid-19. Sektorn önskar därför att få rikta det särskilda statsbidraget mot denna grupp
elever.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-25
Beslutet skickas till
Sektor Lärande
Ekonomienheten
__________
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§ 22
KS/2021:97
Resultatet från medarbetarenkäten 2020 avseende Sektor Lärande
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Orust kommun genomför årligen en medarbetarenkät (HME). Frågorna i enkäten är framtagna av
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och syftar till att mäta ”hållbart medarbetarengagemang”.
Resultatet presenteras som en del i det personal- och arbetsmiljöbokslut som årligen upprättas.
Vid utskottets sammanträde 2021-02-01 gav sektorchef information om resultatet avseende Sektor
Lärande år 2020 på en övergripande nivå för hela sektorn, både de områden där medarbetare angivit
ett positivt svar och de områden sektorn behöver arbeta extra med under 2021, vilka till största
delen berör stressrelaterade områden.
Sektorchef ger sammanfattande information i ärendet:
Styrkor - områden där medarbetarna angivit ett positivt svar är bland annat:
• Mitt arbete känns meningsfullt – cirka 98 % har svarat ”stämmer mycket bra/stämmer ganska
bra”
• Jag ser fram emot att gå till arbetet - cirka 86 % har svarat ”stämmer mycket bra/stämmer ganska
bra”
• Jag är insatt i min arbetsplats mål - cirka 97 % har svarat ”stämmer mycket bra/stämmer ganska
bra”
• Jag har möjlighet att delta i planeringen av hur mitt arbete ska utföras - cirka 92 % har svarat
”stämmer mycket bra/stämmer ganska bra”
• Jag trivs och känner gemenskap med mina arbetskamrater - cirka 92 % har svarat ”stämmer
mycket bra/stämmer ganska bra”
• Min chef ger stöd i den utsträckning som jag behöver för att kunna utföra mina arbetsuppgifter
- cirka 86 % har svarat ”stämmer mycket bra/stämmer ganska bra”
• Jag är stolt/nöjd över att arbeta i Orust kommun – 95,5 % har svarat ”ja”
• Jag rekommenderar gärna Orust kommun som arbetsgivare - 94 % har svarat ”ja”
Enkäten innehöll även några frågor kring Covid-19. Merparten av medarbetarna inom sektorn har
angett positiva svar. De flesta anser att Orust kommun har hanterat situationen med Covid-19 på ett
så bra sätt som möjligt, att man fått det stöd man haft behov av på sin arbetsplats under den pågående
pandemin samt att man haft möjlighet att arbeta på distans och att man då haft en acceptabel arbetsmiljö.
Sektorn har haft få medarbetare som varit utsatta för kränkande särbehandling, trakasserier eller
sexuella trakasserier av annan kollega eller chef under de senaste 12 månaderna. Av de få medarbetarna
som upplevt sig varit utsatta för något av ovanstående, var det några som inte anmälde detta till
arbetsgivaren. De som gjorde anmälan, upplevde att man fick det stöd man behövde.
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96 % av medarbetarna anser att alla behandlas jämlikt på arbetsplatsen och har inte varit utsatta för
våld eller hot om våld i arbetet de senaste 12 månaderna.
Några av de områden som där medarbetarna angivit ett negativt svar och som vi behöver
arbeta extra med är stressrelaterade områden, bland annat:
• I mitt arbete ställs sällan krav som går emot varandra - cirka 52 % har svarat ”stämmer mycket
dåligt/stämmer ganska dåligt/stämmer varken bra eller dåligt”
• Min arbetsmängd känns rimlig - cirka 42 % har svarat ”stämmer mycket dåligt/stämmer ganska
dåligt/stämmer varken bra eller dåligt”
• På min arbetsplats finns tillräckligt med personal både vad gäller antal och kompetens - cirka
44 % har svarat ”stämmer mycket dåligt/stämmer ganska dåligt/stämmer varken bra eller dåligt”
• Jag har möjlighet till återhämtning under arbetspasset genom raster och/eller pauser – cirka
37 % har svarat ”stämmer mycket dåligt/stämmer ganska dåligt/stämmer varken bra eller dåligt”
• Jag kan lägga tankar på arbetet åt sidan på min lediga tid - cirka 37 % har svarat ”stämmer mycket
dåligt/stämmer ganska dåligt/stämmer varken bra eller dåligt”
En handlingsplan ska upprättas vid varje arbetsplats/enhet för de områden sektorn behöver arbeta
med och lägga extra fokus på framöver. En övergripande rapport kring dessa handlingsplaner kan
därefter redovisas vid utskottets sammanträde.
__________
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§ 23
KS/2020:1079
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Stensbo Friskola
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Stensbo Friskola.
Det råder ett gott arbetsklimat och stor trivsel bland både personal och elever vid Stensbo Friskola.
Det ges en samstämmig bild av både ledning och personal.
Stensbo Friskola är en liten skolenhet som bedöms bedriva en mycket seriös verksamhet, har väl
fungerande kanaler, en bra organisation och en tydlig struktur. Elevunderlaget utgår från samma
upptagningsområde som Ellös skola, vilket gör att båda skolorna får arbeta för att få fungerande
grupper och en bra organisation för de elever som väljer respektive skola. Skolan har behöriga lärare
i samtliga ämnen, förutom spanska.
Det har genomförts en del renoveringar av fastigheten de senaste två åren: år 2019 byttes samtliga
fönster, vilket resulterade till att även ventilationen behövde bytas ut under 2020. Man har även
målat skolans fasad.
Stensbo Friskola har en bra utemiljö med nära tillgång till natur som erbjuder olika aktiviteter. Det
sker dock ett kontinuerligt arbete med att förbättra skolans utemiljö, vilket eleverna är mycket
delaktiga i.
__________
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§ 24
Sektorns information 2021 (Lärande)

KS/2021:26

Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Sektorchef ger information om aktuella ärenden:
Covid-19
Det har varit mycket arbete kring Covid-relaterade områden senaste tiden. Kommunen har haft en
ökad smittspridning de senaste veckorna. 23 februari tog kommunstyrelsens ordförande nytt beslut
om att förlänga distansundervisningen för elever i årskurs 7-9, i en kombination av när- och
distansundervisning. Beslutet gäller till och med 1 april 2021 (fram till påsklovet vecka 14).
Smittskydd Västra Götaland har gjort ändringar i reglerna för smittspårning, det som skiljer är att det
är 48 timmar i stället för 24, som gäller vid smittspårning och att det gäller även vuxna som är
symptomfria. Kan man arbeta hemifrån under en smittspårning så gör man det, annars ska man vara
på arbetet och vara uppmärksam på symtom samt provtas 3 gånger (dag 0, 3 och 5), tidigare var det
2 gånger. Är du aktuell för smittspårning kontaktas du av Smittskydd Västra Götaland, din
vårdcentral eller din chef. En annan förändring är att gravida nu ingår bland de som räknas som
riskgrupp. Smittskydd Västra Götaland sticker inte Orusts skolor ut just nu. Barn och elever i
förskola och grundskola ingår inte i de reviderade reglerna för smittspårning, såvida de inte har
symptom.
Om ett fall av Covid-19 upptäcks ska de nära kontakterna kartläggas genom smittspårning precis
som vanligt. Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under
sammanlagt minst 15 minuter inom ett dygn. De viktigaste rekommendationerna är fortsatt att hålla
avstånd, undvika all trängsel så långt det går och använda munskydd i kollektivtrafiken om du är 16
år eller äldre.
Kvalitetsarbete och nya E-tjänster
Sektorchef och utvecklingschef inom Sektor Lärande arbetar med förbättringar i kvalitetsarbetet och
införandet av nya E-tjänster. En översyn pågår också kring ett eventuellt byte av skoladministrativt
system. Kommunens ledningsgrupp har beslutat att byta till Office 365.
Upphandling av ny skolskjuts
Två workshops av tre har genomförts kring upphandling av ny skolskjuts, där syftet bland annat är
att arbeta med en kravspecifikation. Parallellt pågår arbete inom sektorn kring skolornas ramtider
och regelverket för skolskjuts.
__________
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KS/2021:27

Politikens information 2021 (Lärande)
Utskottets för lärandes beslut
Tacka för informationen och lägga den till handlingarna.
__________
Vice ordförande m fl ger information om aktuella ärenden:
• Inom Fyrbodal finns en samordnare för arbetet med asylsökande.
• Samtliga gruppledare inom politiken har fått e-post från Föreningen Westkust kring uteblivna
seglingar, kostnad osv.
__________
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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 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 (2021) gällande
diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 32 rapporter: 10 rapporter avser
Henåns skola, 4 rapporter avser Ellös skola varav 2 avser avslutade ärenden, 3 rapporter avser
Varekils skola och 15 rapporter avser Ängås skola.
__________
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