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Utskottet för lärande KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
 
Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
Plats och tid Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2022-06-13, 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 den 16 juni klockan 12:00 
och tid 
 
 
 

Ärende Diarienummer Föredragande 
1. Information om kapacitetsutredningen 

av verksamheterna inom Sektor 
Lärande 

KS/2022:959  

2. Beslut efter tillsyn av Förskolan 
Svanen 

KS/2021:1212  

3. Arbetsmiljö- och personalbokslut 
2021 för Sektor Lärande 

KS/2022:958  

4. Politikens framtida ambition för 
Sektor Lärandes verksamheter 

KS/2022:993  

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

till huvudman enligt 6 kap § 10 
Skollagen (2022) 

LVS/2022:1  
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Veronica Almroth Marika Carlberg 
Ordförande  Sekreterare 
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Information om kapacitetsutredningen av verksamheterna inom Sektor Lärande 
KS/2022:959 
 
Sammanfattning av ärendet 
Konsult Leif Edin ger en nulägesrapport kring det pågående arbetet med kapacitetsutredningen 
gällande lokalbehovet för Sektor Lärandes verksamheter. 
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Beslut efter tillsyn av Förskolan Svanen 
KS/2021:1212 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
1. Förelägga Förskolan Svanen att senast den 31 oktober 2022 vidta åtgärder för att avhjälpa  
 påtalade brister.  
2. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Orust kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt Skollagen (2010:800) är kommunen tillsynsmyndighet för fristående förskolor och enskilda 
fritidshem som kommunen har godkänt, samt för pedagogisk omsorg som kommunen beviljat 
rätt till bidrag. Med tillsyn avses en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om 
den verksamhet som granskas uppfyller regelverket. I tillsynen ingår att fatta beslut om åtgärder 
som behövs för att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som granskningen 
visar (Skollagen 26:2). I Orust kommun har kommunen tillsynsansvar för de fristående 
förskolorna Förskolan Svanen i Varekil, Orust Montessoriförskola i Henån och Orust 
Waldorfförskola i Slussen. 
 
Sektor Lärande har den 11 april genomfört en regelbunden tillsyn på Förskolan Svanen i Varekil. 
Inför och under besöket har material begärts in för att kontrollera att verksamheten bedrivs enligt 
gällande lagstiftning. Under tillsynen skedde intervjuer med representanter från förskolans 
styrelse, ledning och personal. Rundvandring har skett inom förskolans lokaler.  
 
All personal och förälder betonar att den lilla förskolan med kontinuitet i personalgruppen har en 
trygg tillvaro för barnen. Både personal och förälder menar att detta är den viktigaste uppgiften 
för verksamheten. 
 
Utredning 
Efter tillsynen har Sektor Lärande gjort en bedömning utifrån framtaget tillsyns-protokoll. 
Protokollet ska säkerställa att de områden som ligger på kommunen att granska, är genomgångna. 
 
Bedömning 
Den samlade bilden visar på ett antal brister i verksamheten. 
 
2.7 Resurser fördelas inom förskolan efter barnens olika förutsättningar och behov, för att 
säkerställa en likvärdig utbildning 
(Skollagen 2:8 a) 
 
Brist 
Det är otydligt hur resurser fördelas utifrån barnens behov. 
 
Åtgärd 
Förskolan Svanen behöver förtydliga hur de organiserar sina resurser efter barnens behov. 
 
2.9 Samverkansformer 
Brist 
Förskolan Svanen uppgav att de inte har några samverkansformer med någon annan förskola. 
 
 



   Datum    5(10) 
  2022-06-03  
 
Utskottet för lärande 
 
Åtgärd 
Förskolan Svanen behöver utveckla samverkansformer med andra aktörer. 
 
3.5 Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför 
dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras. 
(Skollagen 4-3, 6-7) 
Brist 
Det finns en otydlighet i analysen av förskolans arbete och därmed en otydlighet i vilka 
utvecklingsåtgärder man ser efter sin analys och hur man tänker att genomföra dessa. 
 
Åtgärd 
Förskolan Svanen behöver förtydliga sin analys av sitt arbete och förtydliga vilka 
utvecklingsåtgärder man ser att man behöver vidta och på vilket sätt man kommer genomföra 
dessa. 
 
3.7 Särskilt stöd 
(Skollagen 8:9) 
Brist 
Det finns ingen etablerad kontakt med specialpedagog om behov uppstår. Det bör finnas en plan 
för hur förskolan tänker arbeta med barn som har behov av särskilt stöd. 
 
Åtgärd 
Förskolan Svanen behöver upprätta rutiner och en plan för hur man arbetar med barn som har 
behov av särskilt stöd. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-03 
 
Beslutet skickas till 
Förskolan Svanen 
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Arbetsmiljö- och personalbokslut 2021 för Sektor Lärande 
KS/2022:958 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information kring upprättat arbetsmiljö- och personalbokslut 2021 avseende 
Sektor Lärande. 
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Politikens framtida ambition för Sektor Lärandes verksamheter 
KS/2022:993 
 
Sammanfattning av ärendet 
Dialog om politikens framtida ambition för Sektor Lärandes verksamheter. 
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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 19 rapporter: 15 
rapporter avser Henåns skola varav 14 avser avslutade ärenden, 1 rapport avser Ellös skola och 
3 rapporter avser Ängås skola. 
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