
   Datum    1(13) 
  2023-03-06  
 
 
Utskottet för lärande  
 
 
KALLELSE/underrättelse till sammanträde  
 
Ledamot som är förhindrad att delta 
inkallar ersättare att tjänstgöra 
 
 
Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ängås F-9 skola, 2023-03-13, klockan 08:30-12:00 
 OBS! Endast presidiet deltar! 
 
 Em: Kommunhuset, s-rum Årholmen, 2023-03-13, klockan 13:00- 
 
Politiker Ledamöter Ersättare 
 Veronica Almroth (L) Ulrika Stahlin (S) 
 Martin Reteike (MP) Erica Håkansdotter-Lind (M) 
 Robert Larsson (M) 
 Alexander Hutter (S) 
 Thomas Asker (FO) 
 
Övriga Katarina Levenby, sektorchef 
 Marika Carlberg, sekreterare/administratör för förskola och skola 
 Lars Jansson, utvecklingschef 
 Sandra Åström, verksamhetscontroller 
 
Utses att justera  
 
Justeringens plats  Digital justering, torsdag den 16 mars, klockan 15:00 
och tid 
 
 
 Ärende Diarienummer Föredragande 
1. Utbildning i samband med ny 

mandatperiod - ekonomi 
KS/2023:66  

2. Prognosrapport per februari, Sektor 
Lärande 

KS/2023:73  

3. Budget 2024 - Ekonomiska 
förutsättningar för Sektor Lärande 

KS/2022:1976  

4. Remissvar gällande ansökan från 
Stensbo Friskola Ideell Förening om 
godkännande som huvudman för 
fritidshem vid befintlig fristående 
grundskola i Orust kommun från och 
med läsåret 2024/2025 (SI Dnr 
2023:928) 

KS/2023:360  



   Datum    2(13) 
  2023-03-06  
 
 
Utskottet för lärande  
 
 Ärende Diarienummer Föredragande 
5. Revidering av regler för barnomsorg i 

förskola 
KS/2022:1861  

6. Revidering av regler för barnomsorg i 
fritidshem 

KS/2022:1985  

7. Återkoppling: Verksamhetsbesöket 
vid Ängås skola 

KS/2022:1661  

8. Sektorns information 2023 (Lärande) KS/2023:101  
9. Politikens information 2023 (Lärande) KS/2023:102  
10. Information: Rapportering av anmälan 

till huvudman enligt 6 kap § 10 
Skollagen (2023) 

KS/2023:103  

 
 
 
 
 
ORUST KOMMUN 
 
 
 
Veronica Almroth Marika Carlberg 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 
  



   Datum    3(13) 
  2023-03-06  
 
 
Utskottet för lärande  
 
 

Utbildning i samband med ny mandatperiod – ekonomi 
KS/2023:66 
 
Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetcontroller ger information om det ekonomiska årshjulet och sektorns ekonomiska 
processer. 
 
 
 
  



   Datum    4(13) 
  2023-03-06  
 
 
Utskottet för lärande  
 
 
Prognosrapport per februari, Sektor Lärande 
KS/2023:73  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och verksamhetcontroller ger information om upprättad prognos om ekonomiskt 
utfall per februari månad, avseende budget 2023. 
 
 
 
  



   Datum    5(13) 
  2023-03-06  
 
 
Utskottet för lärande  
 
 
Budget 2024 - Ekonomiska förutsättningar för Sektor Lärande 
KS/2022:1976 
 
Sammanfattning av ärendet 
På utskottets sammanträde i februari fördes en dialog kring ekonomiska förutsättningar år 2024 
för Sektor Lärande. Några områden som sektorn nämnde behöver ges förutsättningar för är 
bland annat: 
• Behovet av en resursskola 
• Ökad samverkan med socialtjänsten 
• Arbetet med barn i grundskolan med särskilda behov/behov av särskilt stöd 
• Mindre barngrupper i förskolan 
• Lokaler för kommunens anpassade grundskola (grundsärskola) 
• Ledningsresursen för kommunens anpassade grundskola (grundsärskola) 
• Kostnaderna för köp av gymnasieplatser i annan kommun 
• Renovering av Varekils förskola 
 
Utskottet beslutade att återuppta ärendet vid utskottets sammanträde i mars månad och 
framförde önskemål om att vid det sammanträdet få en redovisning av ungefärlig kostnad för 
ovanstående. 
 
 
  



   Datum    6(13) 
  2023-03-06  
 
 
Utskottet för lärande  
 
 
Remissvar gällande ansökan från Stensbo Friskola Ideell Förening om godkännande som 
huvudman för fritidshem vid befintlig fristående grundskola i Orust kommun från och 
med läsåret 2024/2025 (SI Dnr 2023:928) 
KS/2023:360 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 
Tillstyrka Stensbo Skola Ideell Förenings ansökan om godkännande som huvudman för ett 
fritidshem vid befintlig fristående grundskola i Orust kommun från och med läsåret 2024/2025. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Stensbo Skola Ideell Förening har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande  
som huvudman för ett fritidshem vid en befintlig fristående grundskola i Orust kommun, från 
och med läsåret 2024/2025. Skolinspektionen har av den anledningen gett Orust kommun 
möjlighet att yttra sig över denna ansökan. Diarienummer SI 2023:928. 
 
Stensbo Skola Ideell Förening bedriver sedan många år en verksamhet från förskoleklass till och 
med årskurs 6 i Orust kommun. Kommunen och friskolan har en väl etablerad kontakt. Idag har 
eleverna vid Stensbo Friskola sin fritidsverksamhet tillsammans med eleverna vid den kommunala 
skolan i Ellös. Ellös skola har i dagsläget 73 elever inskrivna i sin fritidshemsverksamhet; vara 24 
elever kommer från Stensbo Friskola. 
 
Ur Skollagen i kap 14 
2 § Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas 
utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en 
helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. 
 
Fritidshemmet och grundskolan inom Stensbo Friskola bedrivs idag inte av en och samma 
huvudman. Fritidshemmets uppgift är att komplettera den utbildning som sker i förskoleklassen 
och grundskolan. Fritidshemmet samarbetar med förskolan, förskoleklassen och skolan för 
elevernas långsiktiga utveckling. Verksamheten styrs utifrån skollagen och läroplanen. 
 
Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och 
ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, 
intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få 
möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande 
aktiviteter är viktigt. Elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och erbjuda 
eleverna en bra miljö. Om detta ska kunna ske på ett relevant sätt bör verksamheterna vara 
integrerade. 
 
  



   Datum    7(13) 
  2023-03-06  
 
 
Utskottet för lärande  
 
Bedömning 
Från kommunens sida föreligger inget hinder för att starta en verksamhet enligt ansökan. 
Effekterna ekonomiskt eller organisatoriskt på Orust kommun bedöms vara av en betydligt liten 
omfattning. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-06 
 
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
 
  



   Datum    8(13) 
  2023-03-06  
 
 
Utskottet för lärande  
 
 
Revidering av regler för barnomsorg i förskola 
KS/2022:1861 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. Anta reviderade regler för barnomsorg. 
2. Att reglerna gäller från och med 2023-05-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orust kommuns regler för barnomsorg och fritidshem reviderades senast våren 2021, då ingick 
båda verksamhetsformerna i samma regeldokument. Under hösten 2022 har det uppstått behov 
av att revidera reglerna. 
 
De flesta ändringar som gjorts är antingen utifrån redaktionell karaktär och utifrån 
förtydliganden. De största förändringarna består av: 
• Behovet av att dela upp dokumentet i två olika regelverk för respektive verksamhetsområde 
• Rektors möjlighet att besluta om när de 15 timmar som ingår i allmän förskola,  ska förläggas. 
• Anpassa det utifrån lagkravet om tillgänglighetanpassning 
• Uppdatera det utifrån kommunens antagna grafiska profil. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-06 
Regler för barnomsorg daterade 2023-03-01 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Lärande 
OKFS 
 
  



   Datum    9(13) 
  2023-03-06  
 
 
Utskottet för lärande  
 
 
Revidering av regler för barnomsorg i fritidshem 
KS/2022:1985 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
1. Anta reviderade regler för fritidshem. 
2. Att reglerna gäller från och med 2023-05-01. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Orust kommuns regler för barnomsorg och fritidshem reviderades senast våren 2021, då båda 
verksamhetsformerna ingick i samma regeldokument. Under hösten 2022 har det uppstått behov 
av att revidera reglerna. 
 
De flesta ändringar som gjorts är antingen utifrån redaktionell karaktär och utifrån 
förtydliganden. De största förändringarna består av: 
• Behovet av att dela upp dokumentet i två olika regelverk för respektive verksamhetsområde 
• Anpassa det utifrån lagkravet om tillgänglighetanpassning 
• Uppdatera det utifrån kommunens antagna grafiska profil. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-03-06 
Regler för fritidshem daterade 2023-03-01 
 
Beslutet skickas till 
Sektor Lärande 
OKFS 
 
  



   Datum    10(13) 
  2023-03-06  
 
 
Utskottet för lärande  
 
 
Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängås skola 
KS/2022:1661 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef och deltagande politiker ger återkoppling från verksamhetsbesöket vid Ängås skola. 
 
 
 
  



   Datum    11(13) 
  2023-03-06  
 
 
Utskottet för lärande  
 
 
Sektorns information 2023 (Lärande) 
KS/2023:101 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorchef ger information om aktuella ärenden. 
 
 
 
  



   Datum    12(13) 
  2023-03-06  
 
 
Utskottet för lärande  
 
 
Politikens information 2023 (Lärande) 
KS/2023:102 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande m fl ger information om aktuella ärenden. 
 
 
 
  



   Datum    13(13) 
  2023-03-06  
 
 
Utskottet för lärande  
 
 
Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023) 
KS/2023:103 
 
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 (2023) 
gällande diskriminering/kränkande behandling. Totalt har det inkommit 15 rapporter: 8 rapporter 
avser Henåns skola och 7 rapporter avser Ängås skola. 
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