
   Datum    1(10) 
  2022-05-02  
 
 
 
Utskottet för lärande KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
 

 

Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Svanesunds förskolor, 2022-05-09, klockan 09:00-12:00 
 OBS! Endast presidiet deltar. 
 
 Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2022-05-09, 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 
 Marika Solindon, barn- och ungdomssamordnare 
 Pia Hansson och Ulrika Swedenborg, trafikplanerare 
 
Utses att justera 
 
Justeringens plats  Digital justering, torsdag den 12 maj klockan 16:00 
och tid 
 
 
 

Ärende Diarienummer Föredragande 
1. Information om det pågående 

samverkansprojektet mellan skola och 
individ- och familjeomsorgen 

KS/2020:1479 Marika Solindon 

2. Information om det pågående arbetet 
med ny skolskjutsorganisation, läsåret 
2022/2023 

KS/2019:948 Pia/Ulrika 

3. Budgetuppföljning 2022 - Sektor 
Lärande 

KS/2022:85  

4. Remissvar på promemoria 
"Etableringsstopp för fristående 
skolor och fritidshem med 
konfessionell inriktning" 

KS/2022:721  

5. Återkoppling: Verksamhetsbesöket 
vid Svanesunds förskolor 

KS/2021:1212  

6. Sektorns information 2022 (Lärande) KS/2022:8  
7. Politikens information 2022 (Lärande) KS/2022:9  
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  2022-05-02  
 
Utskottet för lärande 
 

 

 
Ärende Diarienummer Föredragande 

8. Information: Rapportering av anmälan 
till huvudman enligt 6 kap § 10 
Skollagen (2022) 

LVS/2022:1  

 
 
 
 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
 
 
 
Veronica Almroth Marika Carlberg 
Ordförande  Sekreterare 
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  2022-05-02  
 
Utskottet för lärande 
 

 

 

Information om det pågående samverkansprojektet mellan skola och individ- och 
familjeomsorgen 
KS/2020:1479 
 
Barn- och ungdomssamordnare Marika Solindon ger information om det pågående samverkans-
projektet mellan skola och individ- och familjeomsorgen. 
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  2022-05-02  
 
Utskottet för lärande 
 

 

 

Information om det pågående arbetet med ny skolskjutsorganisation, läsåret 2022/2023 
KS/2019:948 
 
Trafikplanerare ger information om det pågående arbetet med ny skolskjutsorganisation inför 
läsåret 2022/2023. 
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  2022-05-02  
 
Utskottet för lärande 
 

 

 

Budgetuppföljning 2022 - Sektor Lärande 
KS/2022:85 
 
Sektorchef och verksamhetcontroller ger information om upprättad prognos och ekonomiskt 
utfall avseende budget 2022, per april månad. 
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  2022-05-02  
 
Utskottet för lärande 
 

 

 

Remissvar på promemoria "Etableringsstopp för fristående skolor och fritidshem med 
konfessionell inriktning" 
KS/2022:721 
 
Förslag till beslut 
Utskottet för lärande beslutar att 
1. Orust kommun anser att utredningens förslag bör bifallas och att kommunen inte har några 
 synpunkter på förslaget. Kommunen vill understryka att det är bra om tillsynen för fristående 
 förskolor utreds ytterligare, då det för en mindre kommun är ett resurskrävande ansvar att 
 utöva tillsyn på dessa enheter. 
2. Överlämna kommunens yttrande/remissvar till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I inkommen promemoria från Utbildningsdepartementet lämnas förslag till ändringar i skollagen 
(2010:800), som innebär att det införs ett etableringsstopp för fristående skolor och fristående 
fritidshem men konfessionell inriktning. Etableringsstoppet införs dels genom att det i skollagen 
anges att såväl undervisningen som utbildningen i övrigt vid fristående skolor och fristående 
fritidshem ska vara icke-konfessionell, dels genom att äldre bestämmelser ska gälla för befintliga 
fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning. Ändringarna föreslås 
träda i kraft den 1 juli 2024. 
 
I promemorian lyfter man även att man ska se över tillsynsansvaret mot fristående förskolor. 
Utredningen anser att det finns skäl att överväga om uppgiften att godkänna enskilda som 
huvudmän för fristående förskolor och fristående fritidshem som inte hör till en fristående 
skolenhet, samt om uppgiften att utöva tillsyn över dessa verksamheter, ska samlas hos en central 
myndighet. Utredningen inser samtidigt att detta är en ingripande förändring som bör bli föremål 
för ytterligare överväganden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
 
Beslutet skickas till 
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet 
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Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Svanesunds förskolor 
KS/2021:1212 
 
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Svanesunds 
förskolor. 
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Sektorns information 2022 (Lärande) 
KS/2022:8 
 
Sektorchef ger information om aktuella ärenden. 
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Politikens information 2022 (Lärande) 
KS/2022:9 
 
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 2 rapporter: 1 rapport 
avser Henåns skola och 1 rapport avser Ängås skola. 
 
 


