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Kommunstyrelsens utskott för lärande 
Plats och tid: Häktet, kommunhuset, 2022-09-08 kl. 13:15 – 13:30 

Beslutande: Susann Lindblad (C), ordförande 
Margareta Jansson (V) ersättare för Gunilla Elings-Friberg (S) 
Carina Konradsson (C) 
Ellenor Smids (S), deltar via Teams 
 

Övriga deltagare: Christine Alexandersson, verksamhetschef lärande 
Birgitta Moraeus, sekreterare 
 

Utses att justera: Carina Konradsson (C) 

Justeringens 
plats och tid: 

Gemensamt stöd och medborgarservice 

 

Underskrifter: ______________________________________ 

Birgitta Moraeus, sekreterare 

 

 22 - 23 

 ______________________________________ 

Susann Lindblad, ordförande 

 

 

 ______________________________________ 

Carina Konradsson, justerare 

 

____________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsens 
utskott för lärande 

Sammanträdesdatum: 2022-09-08 

Överklagningstid: 2022-09-08 – 2022-09-29 

Anslaget sätts upp: 2022-09-08 Anslaget tas ner: 2022-09-30 

Förvaringsplats för protokollet: Gemensamt stöd och medborgarservice 

 
 

____________________________ 

Underskrift 

 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Innehållsförteckning 
Svar på medborgarförslag - gemensam satsning att få unga att röra på sig 3 

Svar på medborgarförslag om skolskjuts på skollov 5 
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§ 22 OK LÄR 2021/00217–3 

 

Svar på medborgarförslag - gemensam satsning att få unga 
att röra på sig 
Beslut 
Medborgarförslaget avslås med följande motivering: 

Det är rektorerna som ansvarar för sin skolenhet och styr den inre organisationen. 
Enligt Skolverket är det lärare och rektorer som beslutar om de vill arbeta med läxor 
som en del i undervisningen.  Idag har rektorerna tagit ett gemensamt beslut i 
kommunen att de arbetar med funktionsdugliga läxor i verksamheterna, såsom till 
exempel extra lästräning eller att ta del av nyhetsvärdering. Det är något som de 
fortsätter att arbeta med.  

Utökning av antalet timmar idrottsämnet på grundskolan skedde 2020. F-6 skolorna 
arbetar tillsammans med SISU (Svenska idrottsrörelsen studieförbund) i Dalarna för 
att implementera mer rörelse i vardagen.    

Skolorna erbjuder läxhjälp inom ramen för fritidsverksamheten i f-6 och utökad tid på 
högstadiet 2 timmar/vecka.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där man önskar att rektorerna 
byter ut läxor uppmuntrar mot en timmes fysisk aktivitet sju dagar i veckan. 

Gemensam satsning för att få unga att röra på sig då tråkig statistik visas dagligen över 
ungas hälsostatus och mående. Medborgaren önskar att som i ett led att skapa en 
hållbar kommun satsa på ungas hälsa genom att ta bort läxor och uppmuntra 
ungdomar att röra på sig en timme om dagen.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-17 
Medborgarförslag 2021-10-20 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med följande motivering: 

Det är rektorerna som ansvarar för sin skolenhet och styr den inre organisationen. 
Enligt Skolverket är det lärare och rektorer som beslutar om de vill arbeta med läxor 
som en del i undervisningen.  Idag har rektorerna tagit ett gemensamt beslut i 
kommunen att de arbetar med funktionsdugliga läxor i verksamheterna, såsom till 
exempel extra lästräning eller att ta del av nyhetsvärdering. Det är något som de 
fortsätter att arbeta med.  

Utökning av antalet timmar idrottsämnet på grundskolan skedde 2020. F-6 skolorna 
arbetar tillsammans med SISU (Svenska idrottsrörelsen studieförbund) i Dalarna för 
att implementera mer rörelse i vardagen.    
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Skolorna erbjuder läxhjälp inom ramen för fritidsverksamheten i f-6 och utökad tid på 
högstadiet 2 timmar/vecka.  

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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§ 23 OK LÄR 2021/00229–2 

 

Svar på medborgarförslag om skolskjuts på skollov 
Beslut 
Medborgarförslaget avslås med följande motivering: 
Orsa kommun avser att fortsätta samarbetet och följa skolskjutsreglemente gällande 
Dalarnas län - förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt 
bilaga med kommunens lokala beslut, reviderad version gällande från höstterminen 
2021. Därmed beviljas inte skolskjuts av särskilda skäl till alla barn i behov av stöd 
skolskjuts till och från fritids och inte heller under skolloven. 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgare yrkar på att kommunen utreder i första hand möjligheten att barn med 
rätt till särskild skolskjuts får åka särskild skolskjuts till och från fritids på loven och i 
andra hand att barn med rätt till särskild skolskjuts alltid har rätt att åka till och från 
fritids om fritidsplats behövs för barnets utveckling och hälsa. 

Enligt 9 kap 15b § skollagen: En elev i förskoleklass med offentlig huvudman har rätt 
till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där 
utbildningen bedrivs och tillbaka. Enligt 10 kap 32 § skollagen: Elever i grundskolan 
med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till 
elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts 
behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Utbildning avses, inte 
fritidsverksamhet. 

Enligt reglementet kan ansökan om skolskjuts ske av särskilda skäl om eleven har 
någon form av fysisk eller psykisk funktionsnedställning eller annan särskild 
omständighet. Skolskjuts av särskilda skäl gäller även det till och från utbildningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-08-25 
Medborgarförslag 2021-11-23 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås med följande motivering: 
Orsa kommun avser att fortsätta samarbetet och följa skolskjutsreglemente gällande 
Dalarnas län - förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt 
bilaga med kommunens lokala beslut, reviderad version gällande från höstterminen 
2021. Därmed beviljas inte skolskjuts av särskilda skäl till alla barn i behov av stöd 
skolskjuts till och från fritids och inte heller under skolloven. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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