
Kallelse 2018-11-06

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats
13:00-16:00 Multen, kommunhuset i Fjugesta

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson, Verksamhetsutvecklare
Linda Kirrander, Utredningssekreterare
Cecilia Berglöf, Förvaltningsekonom
Monica Skantz, Förvaltningschef
Emma Godlund, Fritidsutvecklare
Harmen Rebel, Säkerhetsstrateg

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Eva Bonnevier (C)
Pia Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Gunilla Pihlblad (S)
Jette Bergström (S)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M), ordförande
Annica Zetterholm (C), vice ordförande
Anette Bergdahl (S), 2:e vice ordförande
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linnéa Hägglöf (M)
Linda Hallén (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Gerry Milton (SD)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Till justerare väljs xxx, justering sker xxx.
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2 – Presentation av ny chef inom kultur- och 
bildningsförvaltningen 

Föredragande Ulrika Bilow Haglund 
13:00

Ärendebeskrivning

Nya förskolechefen Ulrika Bilow Haglund presenterar sig för nämnden.
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3 – Ekonomisk uppföljning per sista 
september 2018, Kultur- och 
bildningsnämnden 
(KUB 18-911)

Föredragande Cecilia Berglöf och 
Monica Skantz 13:10

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per sista september för Kultur- och 
bildningsnämnden. Utfallet för perioden visar på ett överskott om 1 162 tkr vilket motsvarar en 
förbrukning på 74,4 % av budgeten för innevarande period. Riktvärdet för perioden är 75 % i 
förbrukning av budgeten.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista september 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag

Beslutsunderlag
 KUB - Totalt per verksamhet sept 2018
 Tjänsteskrivelse - ekonomisk uppföljning per sista september 2018
 §87 KUB-AU Ekonomisk uppföljning per sista september 2018, Kultur- och 

bildningsnämnden
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4 – Prognosrapport 3 Kultur- och 
bildningsnämnden 
(KUB 18-860)

Föredragande Monica Skantz och 
Cecilia Berglöf 13:20

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen upprättat en helårsprognos för 2018 
baserat på utfallet per 31 oktober. Prognosen visar på ett underskott om 1 120 tkr för år 2018.
De största orsakerna till att budgeten överskrids är kostnader för skolskjutsar inte ryms inom 
budget. Dessutom har Hidinge skola samt 7-9 högre kostnader mot budget när det gäller personal.

Förslag till beslut

Nämnden godkänner prognosrapport 3.

Beslutsunderlag
 §88 KUB-AU Prognos 3 för Kultur- och bildningsnämnden 2018
 Tjänsteskrivelse - Prognosrapport 3, Kultur- och bildningsnämnden
 Prognosrapport 3-2018 (Kultur- och bildningsnämnden)
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5 – Tillsyn Solberga Förskolor i Lanna 2018-
08-28 
(KUB 18-881)

Föredragande Jan-Åke Stolt Karlsson 
13:40

Ärendebeskrivning

I enlighet med Kultur- och bildningsnämndens internkontrollplan för 2018 har en tillsyn av Solberga 
förskolor i Lanna genomförts av kultur- och bildningsförvaltningens verksamhetsutvecklare, Jan-Åke 
Stolt Karlsson, med stöd av Ann-Christine Soting (en av kommunens förskolechefer) med specifik 
kompetens. Tillsynsdatum: 28 augusti 2018 hos huvudman: Solberga Förskolor AB, Org.nr: 556955-
5658.

Tillsynen är den första som genomförs i verksamheten (och även den första för Lekebergs 
kommun).

Tillsynen är genomförd utifrån skollagen (2010:800) 26 kap. 4 § och läroplan för förskolan, Lpfö 98, 
rev. 2010. Tillsynens upplägg innebar att Solbergas ansvariga fick svara på en frågelista som 
lämnades in någon vecka innan tillsynen den 28 augusti 2018 (bifogas denna tjänsteskrivelse).

Kultur- och bildningsförvaltningen noterade vissa mindre förbättringsområden (t.ex. viss otydlighet 
gällande organisation/chef samt att arbetet med likabehandling inte kommit igång än, se bilaga 1). 
Bedömningen är dock att detta är av mindre betydelse för verksamhetens kvalitet.

Förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden
1. godkänner tillsynsrapporten
2. beslutar att de avvikelser som framkommit följs upp och återrapporteras till nämnden vid 
kommande tillsyn.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsrapport
 Bilaga 1 - Minnesanteckningar
 Bilaga 2 - Tillsyn Solberga aug 2018
 §83 KUB-AU Tillsyn Solberga Förskolor i Lanna 2018-08-28
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6 – Intern kontrollrapport 3 för kultur- och 
bildningsnämnden 
(KUB 18-44)

Föredragande Monica Skantz, Jan-
Åke Stolt Karlsson och Linda 
Kirrander 13:45

Ärendebeskrivning

I samband med prognosrapporterna redovisas även den löpande uppföljningen av 
internkontrollplanen. Rapport 3 avser kontrollmoment för perioden 2018-07-31 till 2018-10-31. De 
två moment som följts upp för perioden är redovisning av delegationsbeslut där redovisningen 
delegationsbeslut av tillsvidareanställningar kontrollerats samt kommunens tillsynsansvar för 
fristående förskola.

Uppföljningarna visar på en större avvikelse avseende redovisningen av delegationsbeslut medan 
tillsynen en fristående förskola inte visar på några avvikelser.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner intern kontrollrapport 3 för kultur- och 
bildningsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Enligt förslag.

Beslutsunderlag
 Intern kontrollrapport 3
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 3 för kultur- och bildningsnämnden
 §84 KUB-AU Intern kontrollrapport 3 för kultur- och bildningsnämnden

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Sida 7 av 305



Kallelse 2018-11-06

7 – Sammanträdestider för Kultur- och 
bildningsnämnden 2019 
(KUB 18-861)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2019. 
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska årshjulet och 
regionfullmäktiges sammanträdestider.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden
1. antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet

Måndag 21 januari, kl. 8.15
Måndag 18 mars, kl. 8.15
Onsdag 8 maj, kl. 8.15
Måndag 19 augusti, kl. 8.15
Måndag 23 september, k. 8.15
Måndag 28 oktober, kl. 8.15
Måndag 9 december, kl. 8.15

2. antar följande sammanträdestider för kultur- och bildningsnämnden
Tisdag 29 jan, kl. 13.00
Tisdag 26 mars, kl. 13.00
Tisdag 14 maj, kl. 13.00
Tisdag 27 augusti, kl. 13.00
Tisdag 1 oktober, kl. 13.00
Tisdag 12 november, kl. 13.00
Måndag 16 december, kl. 13.00

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2019 (kompletterad med veckdagar)
 §85 KUB-AU Sammanträdestider för Kultur- och bildningsnämnden 2019
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8 – Badplatsrapport 2018 
(KUB 18-889)

Föredragande Emma Godlund 14:00

Ärendebeskrivning

Rapport avseende Lekebergs kommuns badplatser sommaren 2018.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkande

Anette Bergdahl (S) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att undersöka vad klassningen EU-bad 
innebär.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom Anette Bergdahls (S) yrkande.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner rapporten,

2. ger förvaltningen i uppdrag att undersöka vad klassningen EU-bad innebär.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Badplatsrapport 2018
 §90 KUB-AU Badplatsrapport 2018
 Komplettering EU-klassning
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9 – Förslag på kort- och långsiktiga åtgärder 
gällande hanteringen av badplatserna i 
kommunen 
(KUB 18-776)

Föredragande Emma Godlund och 
Harmen Rebel 14:10

Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen fick uppdrag av nämnden att ta fram ett förslag på
kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av badplatserna i kommunen.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar på att

1. förvaltningen får i uppdrag att inför nämndens sammanträde komplettera beslutsunderlaget

med en ekonomisk kalkyl samt undersöka vilket som är kultur- och bildningsnämndens

uppdrag utifrån beslut i komunfullmäktige gällande Lanna gruva.

2. att arbetsutskottet överlämnar ärende för beslut till nämnden.

Propositionsordning

Ordförande frågar arbetsutskottet om de ställer sig bakom Håkan Södermans (M) yrkande och

finner att arbetsutskottet gör så.

Beslut

Arbetsutskottet

1. uppdrar till förvaltningen att inför nämndens sammanträde komplettera beslutsunderlaget

med en ekonomisk kalkyl samt undersöka vilket som är kultur- och bildningsnämndens

uppdrag utifrån beslut i kommunfullmäktige gällande Lanna gruva.

2. att arbetsutskottet överlämnar ärende för beslut till nämnden.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Förslag på kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av 

badplatserna i kommunen
 Komplettering - ekonomisk kalkyl för åtgärder vid kommunens badplatser
 Förslag om utveckling av natur och fritidsområde vid Lanna Badgruva
 Protokollsutdrag - KS §5 Förslag om utveckling av natur och fritidsområde vid Lanna 

badgruva, 2013-01-08
 §91 KUB-AU Förslag på kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av badplatserna 

i kommunen
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10 – Medborgarförslag om utveckling av 
Lanna badgruva 
(KUB 18-906)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit angående åtgärder med anledning av ordningsbekymmer runt 
Lanna badgruva. Komunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kultur- och 
bildningsnämnden för besvarande.

Ärendets behandling i arbetsutskottet

Yrkande Håkan Söderman (M) yrkar på att nämnden överlämnar motionen till förvaltningen för 
framtagande av ett svar, svaret redovisas för kultur- och bildningsnämnden på sammaträdet i 
januari 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Yrkande Håkan Söderman (M) yrkar på att nämnden överlämnar motionen till förvaltningen för 
framtagande av ett svar, svaret redovisas för kultur- och bildningsnämnden på sammaträdet i 
januari 2019.

Beslutsunderlag
 Medborgarförslag om utveckling av Lanna badgruva
 §49 KF Medborgarförslag angående utvecklingen av Lanna badgruva
 §89 KUB-AU Medborgarförslag om utveckling av Lanna badgruva

Expedieras till

Kultur- och fritidsavdelningen
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11 – Simskola på Sannabadet 2018 
(KUB 18-888)

Föredragande Emma Godlund 

Ärendebeskrivning

Rapport från sommarens simskola vid Sannabadet som genomfördes under perioden 18 juni till 6 
juli 2018.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Simskola på Sannabadet 2018
 §92 KUB-AU Simskola på Sannabadet 2018
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12 – Inkommen skrivelse - Skötselbidrag 
Brostugan 
(KUB 18-921)

Föredragande Håkan Söderman 

Ärendebeskrivning

Brohyttans IF har inkommit med en skrivelse angående möjligheten att söka skötselbidrag för 
Brostugan.

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att tydliggöra regelverket för 
kommunens föreningsbidrag.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom Håkan Södermans (M) yrkande och finner 
att arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tydliggöra regelverket för 
kommunens föreningsbidrag.

Beslutsunderlag
 Inkommen skrivelse - Skötselbidrag Brostugan
 E-post - Inkommen skrivelse - Skötselbidrag Brostugan
 §93 KUB-AU Inkommen skrivelse - Skötselbidrag Brostugan

Expedieras till

Kultur- och fritidsavdelningen
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13 – Rapportering av kränkande behandling 
eller trakasserier för perioden juli till 18 
oktober 2018 
(KUB 18-813)

Föredragande Monica Skantz 

Ärendebeskrivning

Rektor och förskolechef ansvarar för att utreda och fatta beslut kring kränkande behandling och 
trakasserier. De gör därefter en bedömning om barnet blivit utsatt för kränkande 
behandling/trakasserier och åtgärdsplaner upprättas.

För perioden juli till och med 18 oktober har 7 rapporteringar inkommit.
En från Lekebergsskolan 4-6, två från Lekebergsskolan 7-9, en från Tulpanens skola och tre från 
Hidinge skola.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling och trakasserier 
för perioden juli – 18 oktober 2018.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkande

Anette Bergdahl (S) yrkar på att arbetsutskottet får en återrapportering av kränkningsärende från 
Hidinge skola till kommande arbetsutskott.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom Anette Bergdahls (S) yrkande och finner att 
arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet får en återrapportering av kränkningsärende från Hidinge skola till kommande 
arbetsutskott.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av kränkande behandling och trakasserier 
för perioden juli – 18 oktober 2018.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av sekretess
 Borttagen på grund av sekretess
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14 – Förvaltningschefen informerar Föredragande Monica Skantz 

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 §135 KS  Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen
 Rapport: Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen
 §70 KUB nämnd Markprover vid Lekebergsskolan
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15 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2018-08-20 till 2018-10-30.

Delegationsbeslut
 KUB 18-38-27 - Anmälan av delegationsbeslut - anställning Tulpanens skola
 KUB 18-38-29 - Anmälan av delegationsbeslut - anställning Tulpanens skola
 KUB 18-38-30 - Anmälan av delegationsbeslut - anställning Tulpanens skola
 KUB 18-38-31 - Anmälan av delegationsbeslut - tidsbegränsad anställning Tulpanens skola
 KUB 18-683-3 - Delegationsbeslut ang särskild skolskjuts
 KUB 18-692-3 - Delegationsbeslut - Skolskjuts
 KUB 18-341-3 - Delegationsbeslut - Skolskjuts
 KUB 18-505-17 - Delegationsbeslut - Yttrande till Skolinspektionen
 KUB 18-796-5 - Delegationsbeslut - Beviljande av inackorderingsbidrag läsåret 2018/2019
 KUB 18-827-3 - Delegationsbeslut - Beslut om inackorderingsbidrag
 KUB 18-832-4 - Delegationsbeslut - Beslut om inackorderingsbidrag
 KUB 18-859-4 - Delegationsbeslut - Beslut om inackorderingsbidrag
 KUB 18-38-24 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning Tulpanen
 KUB 18-38-23 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning Tulpanen
 KUB 18-873-5 - Delegationsbeslut - Beslut om inackorderingsbidrag för läsåret 2018/2019
 KUB 18-914-3 - Delegationsbeslut - Beslut om inackorderingsbidrag
 KUB 18-38-20 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning Tulpanen
 KUB 18-890-4 - Delegationsbeslut - Beslut om inackorderingsbidrag
 KUB 18-778-2 - Delegationsbeslut - Beviljande av aktivitetsbidrag våren 2018 för 

Lekebergskyrkans Ungdom
 KUB 18-778-3 - Delegationsbeslut - Beviljande av aktivitetsbidrag våren 2018 för 

Lekebergskyrkans Ungdom
 KUB 18-781-2 - Delegationsbeslut - beviljande av aktivitetsbidrag för Lekebergs IF våren 

2018
 KUB 18-223-3 - Delegationsbeslut - Medlemsbidrag 2018 för Kärcklingebygdens Vänner
 KUB 18-265-2 - Delegationsbeslut - Gropens IF
 KUB 18-266-2 - Delegationsbeslut - Gropens IF
 KUB 18-264-2 - Delegationsbeslut - Mullhyttans IF
 KUB 18-270-2 - Delegationsbeslut - Lekebergskyrkans Ungdom
 KUB 18-278-2 - Delegationsbeslut - Via Byalag
 KUB 18-306-2 - Delegationsbeslut - Medlemsbidrag 2018 för Brohyttans IF
 KUB 18-309-2 - Delegationsbeslut - Medlemsbidrag 2018 för Fjugesta IF
 KUB 18-284-3 - Delegationsbeslut - Mullhyttans IF
 KUB 18-311-2 - Delegationsbeslut - Kvistbro Skytteförening
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 KUB 18-780-2 - Delegationsbeslut - beviljande av aktivitetsbidrag våren 2018 för Kvistbro 
skytteförening

 KUB 18-755-2 - Delegationsbeslut - Beviljande av aktivitetsbidrag våren 2018 för 
Mullhyttans IF

 KUB 18-918-2 - Delegationsbeslut - teaterföreställning för mellanstadiet
 KUB 18-38-32 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning skolsköterska
 KUB 18-862-4 - §86 KUB-AU Samråd för detaljplan för fastigheten Fjugesta 46:2 m.fl
 KUB 18-833-3 - Delegationsbeslut - Bidrag studieförbund 2018
 KUB 18-38-28 - Anmälan av delegationsbeslut - anställning Tulpanens skola
 KUB 18-38-33.1 - Anmälan av delegationsbeslut - tillsvidareanställning skolsköterska

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporteringen av delegationsbeslut som förtecknats i 
protokoll 2018-11-06.
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16 – Anmälningar för kännedom 
Lista på meddelanden

 KUB 18-544-6 - §56 KF Delårsrapport Lekebergs kommun 2018
  - Expediering av Skolinspektionens beslut i ärende 32-2018:830 - Ansökande om 

godkännande som huvudman för Realgymnaiset i Örebro
  - Expediering av Skolinspektionens beslut i ärende 32-2018:906 - Ansökande om 

godkännade som huvudman för gymnaiseskola Yrkesgymnasiet
 KUB 17-1278-14 - Avslutsbrev från arbetsmiljöverket, ärende 2017/064917
 KUB 18-910-1 - Synpunkt - Har ni fått rabies?
  - Information - Nominera årets föreningsvänligaste kommun 2018
  - Inbjudan - Konferensen - Att ta barnrättsarbetet vidare

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
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17 – Redovisning av synpunkter och 
klagomål 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Följande synpunkter är inkomna till kultur- och bildningsnämnden för perioden 2018-07-01 till 
2018-10-17.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Synpunkter på livbåt vid Lekens badplats
 Synpunkter på information på hemsidan om kulturskolans verksamhet
 Svar på synpunkt om kulturskolan
 Synpunkter på BMX-banan
 Inkommen synpunkt gällande skolskjuts
 Svar i skolskjutsfråga
 Svar på skolskjutsfrågor
 Synpunkter på högerextremism med anledning av synpunkter om Lanna badgruva
 Synpunkt - Ang skräckslagna invånare i Lekeberga
 Synpunkt - Ang skräckslagna invånare i Lekeberga
 Synpunkt - Staket Hidinge skola
 Svar på synpunkt gällande Staket Hidinge skola
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare - uppdatering av evenemangskalender
 Svar - Synpunkt på evenemangskalendern
 Synpunkter och klagomål från kommuninvånare - Angående tennisplan
 Synpunkt - Har ni fått rabies?
 Synpunkt - Nya Lekebergsskolan vs Lekebergs kulturmiljöprogram?
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Ekonomisk uppföljning per 
sista september 2018, Kultur- 

och bildningsnämnden

3

KUB 18-911
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Månad 9

KULTUR- OCH BILDNING

September Riktpunkt 75,0%

2018 Utfall 74,4%

Kultur- och bildningsnämnden Budget Utfall Procent Avvikelse prognos Avvikelse

helår period förbrukat period helår helår

Gemensam verksamhet 17 951 11046 62% 2 417 14 925 3 026

Förskola 53 263 39740,6 75% 207 53 432 -169 

Grundskola 86 693 64979,9 75% 40 87 120 -427 

Skolskjutsar grundskolan 6 500 7235,3 111% -2 360 9 500 -3 000 

Gymnasieskola 27 717 21385,4 77% -597 28 117 -400 

Vuxenutbildning 866 286,9 33% 363 866 0

Kultur- och fritidsverksamhet 8 221 5072,3 62% 1 093 8 221 0

SUMMA 201 212 149 746 74% 1 162 202 181 -970 

Ekonomisk uppföljning per verksamhetsområde  (tkr)

Utfallet för Kultur- och bildningsnämnden per sista september visar ett överskott om totalt 1 162 tkr.

Det tillfälliga budgettillskottet om 2 mkr ligger under förvaltningschefens ansvar.
Skolskjutskostnader för grundskola väntas gå med underskott. 

Totalt överskott på grundskolan med anledning av överskott inom alla områden förutom Hidinge och 7-
9, som haft högre bemanning är budgeterat. Överskott på elevhälsan pga vakanta tjänster och nytt avtal 
med skolläkare. Gymnasieskolan har underskott för köp av utbildningsplatser.

Kultur- och fritidsverksamheten har verksamheter som ännu inte har redovisat några kostnader.  Det 
finns även bidrag som ej ännu är utbetalda (såsom skötselbidrag). 
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Tjänsteskrivelse – ekonomisk uppföljning per sista 
september 2018, Kultur- och bildningsnämnden

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per sista september för 
Kultur- och bildningsnämnden. Utfallet för perioden visar på ett överskott om 1 162 
tkr vilket motsvarar en förbrukning på 74,4 % av budgeten för innevarande period. 
Riktvärdet för perioden är 75 % i förbrukning av budgeten.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista september 
2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Cecilia Berglöf
Förvaltningschef Handläggare
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Protokoll 2018-10-22

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:15 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Cecilia Berglöf (Förvaltningsekonom)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §87

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-10-22

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-22

Datum för överklagan 2018-10-25 till och med 2018-11-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-10-22

Justerare signatur

§87 - Ekonomisk uppföljning per sista september 2018, Kultur- 
och bildningsnämnden (KUB 18-911)
Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat ekonomisk uppföljning per sista september för Kultur- och 
bildningsnämnden. Utfallet för perioden visar på ett överskott om 1 162 tkr vilket motsvarar 
en förbrukning på 74,4 % av budgeten för innevarande period. Riktvärdet för perioden är 75 
% i förbrukning av budgeten.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista september 2018.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner ekonomisk uppföljning per sista september 2018.

Beslutsunderlag
 Budgetuppföljning för kultur- och bildningsnämnden till och med september 2018 - (KUB 18-

911-2)
 Budgetuppföljning till och med september 2018 - (KUB 18-911-1)
 KUB - Totalt per verksamhet sept 2018 - (KUB 18-911-4)
 Uppföljning KUB per slag sept 2018 - (KUB 18-911-3)
 Tjänsteskrivelse - ekonomisk uppföljning per sista september 2018 - (KUB 18-911-5)
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Prognosrapport 3 Kultur- och 
bildningsnämnden
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KUB 18-860
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Protokoll 2018-10-22

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:15 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Cecilia Berglöf (Förvaltningsekonom)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §88

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-10-22

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-22

Datum för överklagan 2018-10-25 till och med 2018-11-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-10-22

Justerare signatur

§88 - Prognos 3 för Kultur- och bildningsnämnden 2018 (KUB 18-
860)
Ärendebeskrivning

Handlingar kommer till nämnden.

Beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden.
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Tjänsteskrivelse – Prognosrapport 3 Kultur- och 
bildningsnämnden

Ärendebeskrivning

Förvaltningen har tillsammans med ekonomiavdelningen upprättat en helårsprognos 
för 2018 baserat på utfallet per 31 oktober. Prognosen visar på ett underskott om 
1 120 tkr för år 2018.
De största orsakerna till att budgeten överskrids är kostnader för skolskjutsar inte 
ryms inom budget. Dessutom har Hidinge skola samt 7-9 högre kostnader mot 
budget när det gäller personal.

Förslag till beslut
Nämnden godkänner prognosrapport 3.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Cecilia Berglöf
Förvaltningschef Handläggare
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Prognosrapport 3-2018

Kultur- och bildningsnämnden
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Innehållsförteckning
1 Inledning ...................................................................................................................3

2 Ekonomiskrapport.....................................................................................................4

Sida 33 av 305



3

1 Inledning
Vid oktober månads slut visar KUB ett resultat motsvarande ett överskott om 608 tkr. 
För hela året visar dock prognosen på ett underskott om 1120 tkr. Orsakerna till det 
prognostiserade underskottet är flera, bland annat ökade kostnader för skol-
skjutsarna samt för hög bemanning i grundskolan.
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2 Ekonomiskrapport
Vid prognos 3 visar Kultur- och bildningsnämnden ett resultat motsvarande ett 
överskott om 608 tkr mot budget. För hela året visar dock prognosen på ett 
underskott om 1 120 tkr mot budget. Orsakerna till det prognostiserade underskottet 
är flera, bland annat ökade kostnader för skolskjutsarna samt att kostnaderna för 
interkommunal ersättning till andra kommuner och övriga aktörer överstiger budget. 
För hög bemanning har också påverkat resultatet negativt.

Ett antal åtgärder har genomförts för att minska underskottet, men det kommer 
troligen ej kunna motsvara hela det prognostiserade underskottet.

Gemensam verksamhet

Med ett tilläggsanslag om 2 miljoner kronor beräknas den gemensamma 
verksamheten ge ett plusresultat om 3 026 tkr vid årets slut, enligt prognosen. 
Minskade lönekostnader på grund av vakanta chefstjänster under våren har också 
bidragit till överskottet.

Överskottet skall täcka ökade kostnader för interkommunal ersättning till andra 
kommuner och aktörer. Överskott skall även täcka underskottet för skolskjutsar.

Förskolan

Förskolan förväntas göra ett underskott om 169 tkr mot budget för år 2018, vilket 
motsvarar 0,3 % av årets budget för förskolan.

Underskottet kan delvis förklaras med ökade lönekostnaderna för kökstjänster, på 
grund av att man budgeterat för lönebidragsanställningar men ej haft möjlighet att 
anställa personal med lönebidrag.

Avslag på ansökt om statsbidrag för Mindre barngrupper betyder att liggande budget 
helt ska täcka ökade kostnader för öppnandet av Äppelblomman, vilket den också 
beräknas göra.

Grundskolan

Grundskolan, inklusive skolskjutsar, har vid prognos 3 ett underskott motsvarande 
2 812 tkr. Vid årsskiftet visar prognosen ett underskott om 3  777 tkr mot budget. En 
av förklaringarna till att budgetunderskottet förväntas öka under årets sista månader 
är att en extra skolsköterska har anställts.

Ett förväntat underskott för skolskjutsarna bidrar till den försämrade prognosen.

Tack vare den riktade förstärkningen till Tulpanens skola räknar man med att hålla 
budgeten i balans för Tulpanens enheter. Även Lekebergsskolan 4-6 samt särskolan 
prognostiserar ett 0-resultat. Vakanser inom elevhälsa under första delen av året har 
bidragit till överskott för Mullhyttans skola. Man har för avsikt att tillsätta vakanta 
tjänster inom elevhälsan under hösten.

En för hög bemanning mot budget på Hidinge skola första halvåret har medfört att 
ett större underskott uppstått. En vakant tjänst har dragits in inför hösten för att 
minska det prognostiserade underskottet. De minskade personalkostnaderna 
kommer ej kunna eliminera underskottet.

Lekebergsskolan 7-9 prognostiserar också ett underskott för undervisningen och 
skolfritidsledare. En minskning av personalstyrkan och mer samverkan skall minska 
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underskottet.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan har vid oktober månads slut ett underskott om 257 tkr mot budget 
och prognostiserar ett underskott om 400 tkr vid årsskiftet, vilket beror på att köp av 
utbildningsplatser har blivit dyrare än beräknat.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen ligger vid delåret med ett underskott men förväntas hålla budget.

Kultur- och fritidsavdelningen

Avdelningen beräknar att vid årets slut ha ett överskott om 200 tkr för 2018. Utfallet 
till och med oktober visar på ett betydande överskott mot budget, vilket till viss del 
kan förklaras med att bidrag (såsom skötselbidrag) som ej ännu betalats ut för året. 
Sjukskrivningar ger också ett litet plus på personalkostnader.

Ekonomiskt resultat

 Budget Utfall för 
perioden Årsprognos Avvikelse

Gemensam verksamhet 17951 12271 14925 3026

Förskola 53263 44999 53432 -169

Grundskola 86693 72765 87470 -777

Skolskjutsar grundskolan 6500 7708 9500 -3000

Gymnasieskolan 27717 23355 28117 -400

Vuxenutbildning 866 448 866 0

Kultur- och 
fritidsverksamhet

8221 5523 8021 200

Summa 201 211 167 069 202 331 -1 120
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Dnr: KUB 18-881

   

Tjänsteskrivelse - Tillsyn Solberga Förskolor i 
Lanna 2018-08-28

Ärendebeskrivning
I enlighet med Kultur- och bildningsnämndens internkontrollplan för 2018 har en 
tillsyn av Solberga förskolor i Lanna genomförts av kultur- och bildningsförvaltningens 
verksamhetsutvecklare, Jan-Åke Stolt Karlsson, med stöd av Ann-Christine Soting (en 
av kommunens förskolechefer) med specifik kompetens. Tillsynsdatum: 28 augusti 
2018 hos huvudman: Solberga Förskolor AB, Org.nr: 556955-5658.

Tillsynen är den första som genomförs i verksamheten (och även den första för 
Lekebergs kommun).

Tillsynen är genomförd utifrån skollagen (2010:800) 26 kap. 4 § och läroplan för 
förskolan, Lpfö 98, rev. 2010. Tillsynens upplägg innebar att Solbergas ansvariga fick 
svara på en frågelista som lämnades in någon vecka innan tillsynen den 28 augusti 
2018 (bifogas denna tjänsteskrivelse).

Kultur- och bildningsförvaltningen noterade vissa mindre förbättringsområden (t.ex. 
viss otydlighet gällande organisation/chef samt att arbetet med likabehandling inte 
kommit igång än, se bilaga 1). Bedömningen är dock att detta är av mindre betydelse 
för verksamhetens kvalitet. 

1 Bakgrund
Tillsynen är den första som genomförs i verksamheten (och även den första för 
Lekebergs kommun).

Tillsynen är genomförd utifrån skollagen (2010:800) 26 kap. 4 § och läroplan för 
förskolan, Lpfö 98, rev. 2010. Tillsynens upplägg innebar att Solbergas ansvariga fick 
svara på en frågelista som lämnades in någon vecka innan tillsynen den 28 augusti 
2018 (bifogas denna tjänsteskrivelse). Själva tillsynsbesöket innehöll tillsyn av 
inomhus- och utomhusmiljön, genomgång av den inlämnade frågelistan inklusive 
intervjuer/dialog utifrån denna. Frågelistan utgår från nämndbeslutade ”Regler för 
att starta och driva enskild verksamhet inom förskola och barnomsorg i Lekebergs 
kommun”. 
De olika dokument som Solberga samlat i en pärm har också granskats (bifogas 
denna tjänsteskrivelse, bilaga 2).

Efter tillsynen (utifrån denna tjänsteskrivelse inklusive bilagor) ska nämnden fatta ett 
tillsynsbeslut utifrån hur väl verksamheten uppfyller uppdraget gällande 
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Dnr: KUB 18-881

styrdokumenten. Vid eventuell anmärkning ska den fristående verksamheten ha 
möjlighet att yttra sig innan tillsynsrapporten redovisas för nämnden. Om nämnden 
bedömer att verksamheten inte uppfyller skollagens krav har nämnden rätt att göra 
ingripanden som regleras av 26 kap. § 27 i skollagen.

2 Analys
Rutiner och mallar etc. med tydlighet, god kvalitet och i enlighet med gällande 
styrdokument finns på plats (se bilaga 2). Vid besöket upplevdes en god stämning, 
öppenhet, tillgänglighet och en ärlig samarbetsvilja. 

Kultur- och bildningsförvaltningen noterade vissa mindre förbättringsområden (t.ex. 
viss otydlighet gällande organisation/chef samt att arbetet med likabehandling inte 
kommit igång än, se bilaga 1). Bedömningen är dock att detta är av mindre betydelse 
för verksamhetens kvalitet. Dessa delar kommer följas upp särskilt vid nästa tillsyn. 

Förslag till beslut
Kultur och bildningsnämnden 

1. godkänner tillsynsrapporten 
2. beslutar att de avvikelser som framkommit följs upp och återrapporteras till 

nämnden vid kommande tillsyn. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Jan-Åke Stolt Karlsson
Förvaltningschef Handläggare
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Bilaga 1 - Minnesanteckningar

Bilaga 1: Minnesanteckningar vid tillsyn Solberga 180828
Närvarande: 
Lekebergs kommun: Jan-Åke Stolt Karlsson, Ann-Christine Soting  
Solbergs förskolor: Maria-Pia Karlsson (VD), Anna Almlöv (Förskolechef)

Rundvandring ute o inne

Summering: Fräscha lokaler och utemiljö, men lite torftigt med material. (Exempelvis 
innehöll hemvrån enbart soffa samt några gosedjur). Vad utmanar? Vad förundrar? 
Vad förbluffar?
Utomhusmiljön hade nyligen inspekterats av extern part men rapport ännu inte 
inkommit. Både den och genomförda inspektioner från Sydnärkes miljöförvaltning 
tas in i efterhand.

Mötesordning

JÅ inleder o presenterar upplägget. Leder mötet. Dialog, lära tillsammans, utforma 
rutiner tillsammans.

AC sekreterare, samt ställer fördjupande frågor.

Solbergas hemsida kollad av JÅ (http://www.solbergaforskolor.se/). Inte så 
uppdaterad med Lanna-delen. Kontaktuppgifter, blanketter finns.

Genomgång av svaren i frågeformuläret ”Underlag inför tillsyn” 
Underlaget (se bilaga 2, nedan) hade fyllts i av Solberga innan tillsynsbesöket, och 
nedan framgår våra noteringar:

Sekretess/personuppgifter: Viktiga papper, sekretessuppgifter o.dyl. förvaras inlåsta 
i skåp i Lindesberg. Tyra-appen används enbart på förskolan, Tyra är GDPR säkrad. 
Telefonerna tas inte med hem. Information finns även i datorer. Säkras upp med 
USB-sticka. Lista på hur personuppgifter hanteras är påbörjad. Förskolechefer har 
varit på utbildning angående GDPR, vidarebefordrat till personal.

Roller och rollfördelning: Rollen verksamhetschef är lite oklar. Är ”Utöver”. Bör kallas 
något annat? Lite otydligt vem som faktiskt är chef. Solberga tycker själva att titeln 
bör ändras. Verksamhetschefens uppgifter handlar om att boka vikarier, drifta 
vardagen. 
Förskolechef har 20% riktat mot förskolan i Lanna. Det betyder att förskolechefen är 
på plats en dag/vecka. Både verksamhetschef, förskolechef, personal från Solbergas 
övriga förskolor kan rycka in som vikarier. Även timvikarier utifrån används.

Personal: En förskollärare, tre barnskötare, samt en personal där man är osäker på 
utbildning. Man anser att det fungerar med bara en undervisningsansvarig 
förskollärare, men man söker fler. Arbetslaget som helhet fungerar bra, beskriver 
personerna som mycket kompetenta. En barnskötare har gått Ur och skur utbildning. 
Alla har ICDP o HLR. Övrig kompetensutveckling sker efter önskemål och behov. 
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Personalen nästan aldrig sjuk.

Urvalsregler. Först i kö gäller, sorteras efter ankomstdatum. Svårigheter i detta finns 
eftersom man behöver fylla platserna.  15 barn i gruppen, sedan säger man stopp. 
Många barn har korta dagar och lediga dagar. Anser sig ha haft stor omsättning på 
barn sedan start. Beror bl.a. på flytt och att man väntat på plats i annan kommun.

Bilaga 1 forts.

Funderar på att utöka med sex-sju barn ytterligare till ”Ur och skur grupp”, eventuell 
buss för utflykter. Vi tar med frågan om detta om detta är möjligt.

Svårt tolka frågan antal barn/år. Vad menas? Antal barn i omlopp eller? Ett 
mätdatum, t.ex. 15 oktober? Antal barn i redovisningen gäller 180828.

Föräldrainflytande. Föräldraråd = återkommande forum för möjlighet att påverka, 
lämna synpunkter, info om organisationsmöjligheter.

Enkäter är provade med varierande resultat (dock ej i Lanna). Sms funktion verkar 
bäst. 

Identifierade förbättringsområden i enkäterna; föräldrarna önskar mer dialog. 
(Lindesberg nöjda, Nora vill veta allt, Lekeberg allmänt intresserade).

I Lekeberg finns föräldrar som är insatta o intresserade, har förförståelse, genererar 
bra samtal med ömsesidig förståelse.

Nöjdhet åt alla håll; föräldrar, politiker, personal etc.

Angående tillgång på material: Material finns även på Solbergas andra förskolor, 
växlar emellan.

Särskilt stöd. Har egen specialpedagog, (köper tid), elevhälsoteam en gång/månad 
samt vid behov. BVC i Lekeberg har varit tillmötesgående. Ärendegång enligt bilaga. 
Vi pratar lite om övergång o överlämnande till förskoleklass/fritidsoch Lekebergs plan 
för detta. Solberga har fått denna, och planerar att använda sig av den när det blir 
aktuellt. Vi rekommenderar Solberga att signalera om BIB finns som kräver specifikt 
överlämnande. Alltid med föräldrars samtycke.

Annat modersmål: Handlingsplan finns, men inga barn som berörs. 

Mål/värdegrund/rutiner.

Likabehandlingsplan; inget större arbete gjort. Till viss del funnits med på APT, men 
inte förankrat i barngrupp eller hos föräldrar. Ej hunnit p.g.a. mycket praktiskt i 
samband med uppstart. Solberga var själva medvetna om brister och svårigheter på 
detta område och kommer prioritera detta.

Systematiskt kvalitetsarbete, årshjul. Mål sätts enligt plan, viktigt med vem som 
ansvarar för vad. (Se bilaga 1)

1 tim/vecka har arbetslaget gemensam reflektion o planering. Turas om att ta hand 
om barnen.

Barnskötarna har  2 tim/vecka egen tid för reflektion o planering.

Förskolläraren har 3 tim/vecka egen tid för reflektion och planering.
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Inlämning av dokument:

Utifrån dokumentet ”Regler för att starta och driva enskild verksamhet inom förskola 
och barnomsorg i Lekebergs kommun” så ska:

- SKA lämnas i oktober varje år (2018 blir första året)
- Bokslut Solberga görs i november/december. Lämnas enligt plan i mars, 

kanske inte hinner men lämnar så fort 2018 års bokslut är klart och för 2017 
lämnas in efter tillsynen.

Sammanfattande reflektion: Mallar, rutiner etc finns väl samlat i pärm som vi fått. 
Proffsigt material. ”Kartan finns på plats”. Vi upplevde en god stämning. Öppenhet. 
Tillgänglighet. Samarbetsvilja.

Tillsynsarbetet efter genomfört tillsynsbesök

Kompletterande dokumentation: 2017 års bokslut lämnades in till kommunen 12 
sep och kopia på tidigare beslutshandlingar från Sydnärkes miljöförvaltning till 
Solberga via mejl 13 sep.
I beslutet från miljöförvaltningen förekommer avvikelse gällande egenkontroll som 
de kommer följa upp vid nästkommande ordinarie tillsyn.

Punkter som särskilt ska följas upp vid kommande tillsyn, enligt tjänsteskrivelsen 
(sid 1): 

 Om/hur organisationen utvecklats (ansvarsfördelning, kompetens, 
arbetsfördelning).

 Hur arbetet med likabehandlingsarbetet utvecklats. inte kommit igång än, se 
bilaga 2).

  Bedömningen är dock att detta är av mindre betydelse för verksamhetens 
kvalitet. Dessa delar kommer följas upp särskilt vid nästa tillsyn.
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BILAGA l
Tl^4^^^ffönr

Stfp-i'i(

Underlag inför tillsyn
av fristående försköte-/ fritidshemsverksamhet

4ftft-

Grundfakta om den fristående verksamheten
Verksamhetens namn

Solberga Förskolor AB
Lokal

Korallvägen 1. Vintrosa
Ansvarig for den fristående verksamheten

Solberga Förskolor AB
! Pedagogisk inriktning

Organisationsnummer

556955-5658
Driftsform

Aktiebolag
Förskolecheféns namn

Anna Almlöf

! Lokal, totahrta (m2)

344
Pedagogisk yta (m2) Utomhusyta (m2)

Allmänna förutsättningar - Administration
;' Öppettider termin/lov

l Vi har stängt helger samt röda daaar.
'Viharoppet5. 30-18. 00

Lokal, ägare

Lekebergs kommunfastigheter AB

Beskriv gränsdragning mellan styrelse och förskolechef.
! Se bilaga 1

BesKnv gränsdragning mellan styrelse och föräldrar. (Föräldrakooperativ)

Hur försäkras tystnadsplikt av personal?
! Se bilaga 2
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Underlag inför tillsyn
av fristående förskole-/ fritidshemsverksamhet

2(10)

Hur försäkras tystnadsplikt av styrelse och föräldrar?

j Hur tön/aras integritetshandlingar?

j På förskolan förvaras integritetshandlingar i ett låst skåp i ett låst rum.

Beskriv aktuell kösituation.

Vi har cirka 15 barn i kö

Beskriv antagningsregler och urvalsrutiner.
Se bilaga 3

Tillämpar förskolan föräldraavgifter enligt förordningen om maxtaxa? |>^

j Om nej, beskriv tillvägagångssättet.

Ja Nej

Tar förskolan ut andra avgifter, t. ex. köavgifter eller årsavgifter?

Ar medlemskap i föreningen obligatoriskt? (Föräldrakooperativ)

Finns rutiner för anmälningsskyldighet till socialtjänsten? x

Ja

Ja

Ja

^
J

Nej

Nej

NeJ &T^((
^^-Fuk.
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Underlag inför tillsyn 3d0)
av fristående förskole-/ fritidshemsverksamhet

SZ;a^Tningar -Resurser; persona'ens utbi'd"-"g och kompetens
(Måtdatum 2018-04-16)

Antal personal/avdelning 3

Förskollärare (% i barngrupp) 1 QQ

Barnskötare (% i barngrupp) 1 QQ

Fritidspedagog (% i barngrupp)

Grundskollärare (% i barngrupp) j
Övriga (% i barngrupp)

Totalt (% i barngrupp) 260

Avd l Avd 2 Avd 3 Ej avd knuten

200

200

Totalt antal anställda 5 Antal kvinnor 3

Personaltäthet (barn/pedagogtjänster) 4.3

Förskolechef (%) 20

Kökspersonal (%) i

StädDGrsonal (%) '

Resursperson (%) ,

Övriga (%j l

Beskriv personalomsättning och vikariesituation.

X' har mycket låg Personalomsättning.
Vi har vikarier som vi ringer in vid behov.

Antal män 2

Beskriv den kompetensutveckling som skett sedan senaste tillsynstillfället/uppstartsdatum.
Hela personaigruppen gick ICDPutbildning under 17/18.

^^^S^^^^^ "é b- -- —'-•sär.

Förekommer hela planeringsdagar då förskolan är stängd? Ja x Nej
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Underlag inför tillsyn 4(10,
av fristående försköte-/ fritidshemsverksamhet

l Beskriv möjligheterna till planering av den pedagogiska verksamheten.

aren tid
^^ ' månaclen hararbets9ruPPen 9^mens^P^"e"nrVaTveZC 'h^ssaaam91,

ga <j planering. ?a enskilld

l Beskriv riktlinjer och arbete med personalhälsovård.

L^Le?iu-de^de titlsvidareanställda friskvårdsbidrag.
l^n,pn'gaa'rerin9sdasen samt uwrde""g^gen-a;s°lutar v, med middag, fest och gruppstärkande

Allmänna förutsättningar - Barngrupper

Antal inskrivna

Antal flickor

Antal pojkar

barn

2

4

1

Avd

1

lår

l Avd

13

3

5

2

2

er

Avd 3

o

2

Bår

Antal barn från annan kommun 2

Antal inskrivna barn senaste året |

Allmänna förutsättningar - Föräldramedverkan

Hur involveras föräldrarna i förskolans verksamhet?
Se bilaga 7
Föräldraråd
Föräldramöten
Inskolningssamtal

! Utvecklingssamtal
Samtal vid behov

4 år Sär Sår

1

3

Ar föräldrars eventuella medverkan frivillig? Ja N j
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Underlag inför tillsyn
av fristående försköte-/ fritidshemsverksamhet

5(10)

Allmänna förutsättningar - Arbetsmiljö

Beskriv barnens arbetsmiljö.

Förskolan består av två villaliknande hus med stark "hemma-känsla". l varje hus finns ett matrum.
ett kök, ett lekrum samt två mindre lekrum. Varje hus har en hall med plats för 15 barn. Frukost äts
hos de mindre barnen, avdelningen heter Luppen. Lunch samt mellis äter de äldre barnen hos sig,
den gruppen heter Kompassen. Hos Luppen är leksaker och inredning anpassad efter de mindre
barnen och hos Kompassen finns material och leksaker anpassade för de äldre. Hos Luppen finns
personalrummet.

i Beskriv personalens arbetsmiljö.

, Personalen har en bra sammanhållning och Jobbar mycket över avdelningarna och hjälps åt samt
i delar sin kompetens. Personalen ges stor frihet att utforma den pedagogiska verksamheten och
l dess lärmiljö.

i Beskriv förskolans utemiljö.

' Gården är en stor naturtomt med kulle, stenar många träd och flera förråd för leksaker. Det finns
några lekställningar. Det finns två sandlådor.
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Underlag inför tillsyn
av fristående försköte-/ fritidshemsverksamhet

6(10)

Allmänna förutsättningar - Särskilt städ

Antal barn med särskilda stödinsatser

; Beskriv i vilka former samt i vilken omfattning stöd förekommer.

Beskriv ev. kompetens inom personalgruppen som används för att hantera barns behov av särskilt stöd.

Ar handlingsplaner för barn med behov av särskilt stöd upprättade? jj ja

j Beskriv hur vårdnadshavare är delaktiga i ev. handlingsplaner.
j Se bilaga 4

Nei

j Beskriv hur förskolan följer upp särskilda stödinsatser
'• Se bilaga 4
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Underlag inför tillsyn
av fristående försköte-/ fritidshemsverksamhet

7(10)

Allmänna förutsättningar - Modersmålsstöd

Antal barn med annat modersmål än svenska Q

Beskriv hur förskolan tillgodoser dessa barns rätt till modersmålsstöd.
Se bilaga 5

Antal personal med annat modersmål än svenska Q

Mål, värdegrund och rutiner - Pedagogisk verksamhet

! Beskriv arbetet med barnens utveckling av normer och värden.

LVLambnT^!?l;^n, medv?etJ?ed-nomer^ värden utifrån Läroplanen. Detta arbete syns tydlifl^aS^å^^№u!på^w^^tet~s^^^^^^
stor vikt på genusarbetet.

Beskriv arbetet med att främja barnens lek och kreativitet.

l^iföSSSS!;a^^ö^so^;sspirera^bamen t"1 nya lekar-vi harvårt r"aterial synligt! och lättillgängligt så att barnen har när till lek och skapande.

^^S^Z^^:grMU!tfvllda. ^andeavseendespråkochkommunikation. ^-tiskt tänkande.

reoknns^okcthonnaturvetenskapllgt utforskande' svmboler som bild och text- ^°t°rikoch'"kroppsui ppfattmnrs'k'aapa;dedol^nae'

l ̂  ett^hjul därlär°Planens alla delar finns integrerade. Vi får in dessa delar i vår
l ̂mLnn ̂anads:'.och wckopia.nering- personalen harettmedvetet'förhailningssä'tt^entemot
j barnen där vi utmanar barnen i vardagen utifrån samtliga mal fran1ropianen.s

Finns en aktuell plan mot kränkande behandling? • |\'| jg Nej \\. a^^ ((?

Sida 55 av 305



Sida 56 av 305



Underlag inför tillsyn
av fristående försköte-/ fritidshemsverksamhet

8(10)

Beskriv hur barnens individuella utveckling följs upp.

Genom materialet Alla är med. Se bilaga 9

Beskriv vilka kontakter förskolan har med förskoleklass/grundskola.

Vi har fått tagit det av det övertämningsmateriat som kommunens förskolor använder sig av och
använder det.

Mel, värdegrund och rutiner - Barns och föräldrars inflytande och delaktighet

Beskriv hur förskolan arbetar så att barnen får inflytande i verksamheten.

Vi är lyhörda för barnens tankar och intressen och möter dessa med respekt och ett driv för att
utvidga, utmana och fördjupa dessa på barnens nivå.

Beskriv på vilket sätt föräldrar är delaktiga i verksamheten

. Dels ijlet dagliga samarbetet som uppstår på förskolan vid hämtning, lämning, telefonsamtal eller
sms. Samt inskolningssamtal, utvecklingssamtal, föräldramöten och~föräldrarad.
Se även bilaga 7

Beskriv hur utvecklingssamtal genomförs tillsammans med föräldrarna.

Se bilaga 8
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Underlag inför tillsyn
av fristående förskole-/ fritidshemsverksamhet

9(10)

Vilket forum för samråd har förskolan?

Elevhälsoteam - förskollärare, förskolechef samt specialpedagog.

Finns det skriftliga rutiner för klagomälshantering? [)>^[ ja Q Nej B^JÄ^^ (O
Organisation och kvalitetsarbete - Styrning ledning och dokumentation

^Besknv hur förskolan arbetar med styrdokumenten. (Skollagen, läroplanen, diskriminenngslagen m. fl.)
iS^^S^i fKs^^smnd »rhela ̂-n^eten. Skotegenl^so. en fas.
j Plan mot diskriminering och kränkande behandlir
l Olika temaarbeten

!vpLar;enngCT-av. verksamheten ut9åroch kopplas alltid till läroplanen.
l varaegrundsarbete -,-—-...

i Påbörjat ett portfolioarbete i förskoleappen Tyra

<Beskrlv-hurfo?olan svstematiserar och dokumenterar sitt kvalitetsarbete inkl. arbete med målskrivning.
Se bilaga 12 samt 13 —. -...-.—..... B.

Övrigt.
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Underlag inför tillsyn 10(101
av fristående försköte-/ fritidshemsverksamhet

Finns riskhanteringsptan för

Brandutrymning

Hantering av farliga ämnen

Säkerhet vid utflykt o dyl.

Säkerhet mot övergrepp o dyl.

Krishanteringsplan

1X1-
!XI-

Nej

Nej

X Ja ! Nej
X!"
E-Ja

Nel &tt^ÄA.ll
Nej

Beskriv ev. nätverk förskolan ingår i.
Friskofornas Riksförbund

Informeras föräldrar om den kommunala olycksfallsförsäkringen? j^<f ja |^ Nej

Synpunkter och områden där förskolan önskar samarbete med/information från kommunen.

i Följande bilagor bifogas tillsynsunderlaget.
Se försättsblad

För den fristående verksamheten
i Ort och datum

Lindesberg 180822
Underskrift

Namnfo gande

Anna Alml"f MariaPia Karlsson
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l. Styrning och ledning
2. Tystnadsplikt
3. Antagningsregler och urvalsmtiner
4. Handlingsplan Barn i behov av stöd
5. Mottagande av barn med annat modersmål än Svenska

6' Llkabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling
7. Föräldrars inflytande i förskolan
8. Utvecklingssamtal
9. Alla är med

10. Klagomålshantering
il. Handlingsplaner och Krisplan. Anmälningsplikt märkt med röd flik
12. Planeringsunderlag
13. Systematiskt kvalitetsarbete
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att besluta om sin inre organisation. Genom ledningsgruppsmöten och det kontinuerliga
arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet tas underlag fram för resursfördelning. I
resursfördelning tas hänsyn tiU personalens utbildning och kompetens, personaltäthet,
barngruppens storlek och sammansättning, miljöns utformning och socioekonomiska
förhållanden.

4. Säkerställa att det i förskolan serveras varierade och näringsriktiga måltider jämnt
fördelade över dagen. Huvudman säkerställer att barnen serveras näringsrika måltider jämt
fördelat över dagen. På Solberga förskolor serveras frukost, frukt på förmiddagen, näringsrik
lunch, mellanmål på eftermiddagen samt för barn med sen vistelsetid ytterligare frukt på
eftermiddagen/kvällen. Då förskolan anordnar utflykter står Solberga förskolor för
utflyktsmat.

Förskolechefens ansvar

Förskolechefens roll enligt Lpfö 98 (det Kursiva)

Förskolechefens ansvar och roll i praktiken på Solberga förskolor.

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal i
förskolan harforskolechefen det övergripande ansvaret för att verksamheten
bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet.
Förskolechefen har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna
ramar, ett särskilt ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp,
utvärdera och utveckla verksamheten

•Det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare,
barnskötare och övrig personal samt för att erbjuda barnens vårdnadshavare
möjlighet till deltagande i kvalitetsarbetet. På Solberga innebär det i praktiken att
förskolechef arbetar övergripande och kontinuerligt med förskolans systematiska
kvalitetsarbete och den särskilda 5 stegsmetoden. Förskolechef deltar aktiv i
medarbetarnas pedagogiska planering, planeringsdagar, utvärderingsdagar,
förskollärarteam samt APT. Vårdnadshavarnas deltagande tillgodoses genom ett
föräldraråd samt genom strukturerade föräldramöten, informella samtal på förskolan
samt via föräldraenkäter.

• Förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas.
Förskolechef deltar aktivt i den pedagogiska planeringen på förskolan och därigenom
ser till att barnens aktiva inflytande gynnas.

• Förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och
materialför utveckling och lärande. I samverkan med förskollärare och barnskötare
och inom given budget köps material in som behöv till utbildningen. Den rent
praktiska inköpsordningen finns delegerat till särskild personal på varje enhet
(Inköpskordinator.)

• Verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de
utmaningar de behöver Förskolechefhar upprättat ett barnhälsoteam, förskolechef
deltar aktivt i teamet och fördelar resurser utifrån vad som framkommit i teamen.
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• Upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för
attförebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande
behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda
Förskolechef upprättar och reviderar handlingsplaner och ser genom
arbetsplatsträffar och planeringsdagar till att handlingsplanerna är väl
implementerade i verksamheten.

• Formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att
föräldrarna får information omförskolans mål och sätt att arbeta. Detta sker
genom Stmkturerade föräldramöten, ett föräldraråd, en utegårdsgmpp samt
kontinuerligt användande av appen TYRAs portfolifunktion.

• Samarbetsformer utvecklas medförskoleklassen, skolan och fritidshemmet och att
samverkan kommer till ståndför att skapa förutsättning ar för en samsyn och ett
förtroendefullt samarbete. Förskolechefser aktivt till att förskollärarna får de
kontakter de behöver på de olika grundskolorna.

• Personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de
professionellt ska hinna utföra sina uppgifter. Förskolechef tillgodoser den
kompentensutveclding som hon bedömer vara nödvändig. Under 2018/2019 fortsatt
utbildning i ICDP. Förskolechefser fortlöpande till att förskolepersonalen får den
kompentensutveckling de behöver utifrån analyser hon sammanställer i samverkan
med förskolepersonalen och utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Förskollärares roll och ansvar

Att vara anställd på Solberga Förskolor innebär att varje dag möta förskolans barn
med glädje och nyfikenhet samt att ta ansvar för att tillsammans med medarbetarna
skapa en meningsfull dag för barnen såväl som de vuxna. Att vara anställd på
Solberga Förskolor innebär även att alltid vara positivt inställd till barnens föräldrar
och i möten med dem förmedla arbetsglädje.

Förskolläraren skall:

• Som förskollärare på Solberga Förskolor har du pedagogiskt ansvar. Det
betyder att det är du som styr och planerar den pedagogiska verksamheten
under dagen.

Följa de riktlinjer som tydligt belyser förskollärarens roll och ansvar i Lpfö 98.
Vara väl påläst i de styrdokument som finns för förskolan; Lpfö 98, skollagen.
Vara väl påläst och bidra till implementering av förskolans handlingsplaner
såsom Barn i behov av stöd, förskolans Ukabehandlingsplan,
verksamhetsplan, mottagande av barn med annat modersmål samt
förskolans krisplaner.

Samverka med Huvudman och förskolechefi det kontinuerliga arbetet med
förskolans systematiska kvalitetsarbete.
Du vidarebefordra information från ledningen till arbetslaget.
Ansvara för att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna
barngruppen.
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• Medverka och ansvara för planering av den pedagogiska verksamheten samt
ansvara för redovisning och utvärdering av de av förskolechefens delegerade
arbetsuppgifter och ansvarsområden.

• Hålla sig väl informerad om utvecklingen inom verksamhetsområdet.
• Medverka vid planering för inköp av pedagogiskt material och ansvara för de

av förskolechefen tillhörande anvisade budgetanslag.
• Ansvara för vård av förskolans pedagogiska material.
• Utföra de arbetsuppgifter som förskolechefen beslutar samt i övrigt efter

förskolechefens ledning och direktiv.
• Vid behov hjälpa till med andra inom förskolan förekommande

arbetsuppgifter.
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Tystnadsplikt

Solberga förskolor AB är inte en myndighet eller på annat sätt offentliga organ. Det är ett privat företag
därför gäller inte offentlighetsprincipen, offentlighets- och sekretesslagen eller arkivlagen för dessa.
Solberga förskolor behöver således inte lämna ut några uppgifter på samma sätt som en kommunal
verksamhet måste göra enligt offentlighetsprincipen, det vill säga om förskolan inte själv viU.
Huvudregeln är att den fristående förskolan kan välja om den vill lämna ut handlingar och uppgifter
eller inte.

Vissa uppgifter får dock förskolan inte lämna ut. Eftersom offentlighets- och sekretesslagen inte gäller
för fiistående verksamheter måste det ändå finnas ett skydd för barnens integritet. Det skyddet finns
reglerat i skollagen, for fristående förskolor och är uppbyggt för att likna bestämmelserna om sekretess
för den kommunala verksamheten Detta integritetsslsydd för barn kallas för tystnadsplikt.
Tystnadsplikten omfattar både uppgifter som man pratar om muntligen och sådana som finns
nedtecknade i dokument.

Skollag (2010:800) 29 kap. Övriga bestämmelser 14 § Tystnadsplikt

Den som är eller har varit verksam i Solberga förskolor får inte obehörigen röja vad hen där fått reda
på om enskildas personliga förhållanden. Obehörigen innebär att hen inte får sprida uppgifterna till
någon som är obehörig, det vill säga utanför verksamheten. Inom verksamheten skall även försiktighet
råda om vem som ska få ta del av uppgifterna. Det är bara den det berör i verksamheten som kan få

veta, t.ex. annan personal som också arbetar med barnet eller förskolechefen/huvudman eller en
specialpedagog som arbetar i förskolan, alltså den som behöver veta for att kunna utföra sina

arbetsuppgifter. Att det står den som är eller har varit verksam innebär att tystnadsplikten fortfarande
gäller även för den som slutat i verksamheten. Att vara verksam innebär också att regeln omfattar även
all personal t.ex. även den som lagar mat eller städar samt även studerande eller andra som på olika
sätt deltar i verksamheten på förskolan. Det betyder att föräldrar som bidrar med arbetspass på
förskolan eller liknande också omfattas av tystnadsplikten.

Tystnadsplikten gäller för enskUdas personliga förhållanden. Det motsvarar den starka sekretess som
gäller i en kommunal förskola och förskoleklass och anger att i princip allt som gäller barnen och deras
anhöriga omfattas av tystnadsplikten. Huvudregeln är alltså att inga uppgifter får lämnas ut.

Det finns några viktiga undantag från tystnadsplikten.

Vårdnadshavarens samtycke bryter tystnadsplikten. Ett sådant samtycke ger möjlighet att diskutera
frågor kring barnet eller eleven t.ex. vid byten och övergångar tiU eller från annan förskola/skola.

Anmälan till socialtjänsten (14 kap l § socialtjänstlagen (2001:453)) vid oro för barnet bryter också
tystnadsplikten. Det är en plikt att göra en sådan anmälan enligt lag och det måste ske oavsett om de
uppgifter man i så fall lämnar är belagda med tystnadsplikt.

Vid tillsyn av den fristående förskolan eller skolan har kommunen rätt att i sin tillsynsverksamhet ta
del av uppgifter som normalt omfattas av tystnadsplikt. Det kan t.ex. gälla åtgärdsprogram eller annan
dokumentation om utvecklingen for ett barn eller en elev.

Vittnesmål vid domstol kan bryta tystnadsplikten. Det finns dock inget tydligt lagstöd for detta utan
här bör den som ska vittna, t. ex. personal som ska höras vid en vårdnadstvist, begära ett tydligt besked
fi-ån rättens ordförande att det är tillåtet att bryta tystnadsplikten.
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Vid förfrågningar inför en eventuell vårdnadstvist från ena föräldern eller dennes juridiska
ombud/advokat om personalens uppfattning om barnet eller den andra föräldern ska tystnadsplikten
inte brytas, även om den ena vårdnadshavaren samtycker. Här krävs samtycke fi-ån båda och det är
viktigt att komma ihåg att forskole- och skolpersonal ska förhålla sig saklig och opartisk i frågor som
gäller barnen/eleverna.

Loj alitetsplikt

Ett anställningsförhållande bygger på ömsesidig lojalitet och förtroende mellan Solberga Förskolor AB

och den anställde. Lojalitetskravet ingår som ett led i anställningsavtalet och arbetstagarens lojalitet

innebär en skyldighet att bevaka Solberga Förskolor ABs intressen i frågor som har samband med

anställningen. En anställd får inte vidta åtgärder som kan skada eller försvåra Solberga Förskolors

verksamhet och är även slyldig att undvika situationer där hen kan komma i konflikt med Solberga

Förskolors intressen.

Brott mot lojalitetsplikten kan vara grund för uppsägning eller för avskedande.

Det Ulojala handlandet fi-ån en anställds sida kan utgöra en straffbar handling. Reglerna i brottsbalken

om bedrägeri, förskingring, tagande av muta, olovligt förfogande eller trolöshet mot huvudman kan bli

tillämpliga. lUojalt handlande fi-ån arbetstagarens sida kan till exempel vara arbetsvägran, olämpligt

uppträdande eller bedrivande av konkurrerande verksamhet.

Råder det tveksamheter kontakta alltid din närmaste chef.

På ditt personalkort kommer du intyga med din underskrift att
du är inedveten oin innebörden av tystnadsplikten,
lojalitetsplikten och den övriga infonnationen i detta häfte.

Vi hoppas du koinnier trivas hos oss. Vi uppinuntrar egna
initiativ och väl gärna att du tar eget ansvar för våra rutiner.
Fråga gärna oin det är något du undrar över. Fråga hellre för
inycket än för lite.
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Personalkort

Namn

Personummer:

Adress:

Mobilnummer:

Närmast anhörig samt mobil till hen:

Kontonummer:

Datum uppvisat registemtdra

Samtycker till bildpublicering

Kvitterat ut nyckel

Storlek på Arbetskläder

Härmed intygar du med din underskrift att du är väl medveten om innebörden av
Tystnadsplikt, Lojalitetsplikt samt övrigt innehåll i häftet "Information till anställda"

Ort/datum Underskrift anställd Namnförtydligande

Bevittnat underskriften. Behörig Chef

Ort/datum Underskrift Namnförtydligande
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Antagningsregler och urvalsrutiner

Solberga Förskolor har en egen kö där köplats räknas från inkomstdatum.

Denna information finns att läsa på vår hemsida.
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FÖRSKOLOR

FÖRSKOLA Skollagen kap 8 § 9:

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling
ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från
förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt
framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att
barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid
utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Nyckelord:

l. UPPMÄRKSAMMA

2. INFORMERA

3. KARTLÄGGA

4. DOKUMENTERA

5. ÅTGÄRDA

6. UTVÄRDERA

Arbetsgång:

i. Personal uppmärksammar problem.

2. Förskolechefen informeras.

3. Arbetslaget informeras och kartlägger problemet.

4. Vårdnadshavare informeras

5. Handlingsplan upprättas gemensamt med vårdnadshavare. Kopia på planen
lämnas till föräldrarna. Vid behov, kontaktas specialpedagog.

6. Originalet lämnas till förskolechefen för arkivering.

7. Handlingsplan följs upp vid utvecklingssamtal eller särskilt samtal och
dokumentation sker fortlöpande
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SYFTE MED HANDLINGSPLAN

Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra
vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra en dokumentation över
överenskommelsen mellan hemmet och förskolan.

Handlingsplanen ska vara ett arbetsverktyg i den pedagogiska verksamheten och
utvärdering av förskolans insatser.

Handlingsplanen hjälper pedagogerna att bli mer medveten om hur de kan anpassa
verksamheten för barnen. Detta främjar förändringar i den pedagogiska
verksamheten, lärandemiljöer, personalens förhållningssätt, samt befrämjar
inkluderande lösningar.

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

Identifiera barnets behov, planera, sätta upp realistiska mål på kort och lång sikt,
samt utvärdera insatserna och följa upp resultaten av dessa.

• göra en noggrann kartläggning utifrån barnets vardag i förskolan

• göra en noggrann analys och problemformulering, för att skapa adekvata
stödinsatser för barnet.

• skapa en helhetsbild där föräldrar och pedagoger kommer till tals

• genom dokumentation göra föräldrar delaktiga i beslut och förtydliga
ansvarsfördelningen

• samordna resurser för att arbeta mot ett gemensamt mål

VÅRA STyRDOKUMENT SÄGER

SKOLLAGEN 8 kapitlet. Förskola

9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver.

Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt
stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska
ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna.

Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010

Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan. Barn som
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra, skall få detta stöd utformat med
hänsyn till egna behov och fömtsättningar. Personalens förmåga att förstå och
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samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i
förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få erfara den
tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att fä uppleva sig
vara en tillgång i gruppen.

FÖRÄLDRASAMVERKAN

Föräldrarna utgör en viktig del i arbetet med barnet och som delaktiga i upprättandet
av handlingsplanen. Föräldrarna ska genom förskolans profession, förklaringar och
synpunkter ta ställning till förskolans insatser och värdera vad de själva tycker verkar
bra för deras barn. Föräldrarna är de som känner sitt barn bäst och skall ha det som
utgångspunkt inför ställningstagandet. Pedagogerna är de professionella och skall
därför kunna beskriva hur de på bästa sätt kan hjälpa barnet.

PROBLEMANALYS

För att göra en noggrann analys och problemformulering är det viktigt att ta reda på
vad det är som inte fungerar för barnet i den dagliga verksamheten på förskolan. Och
vid vilka situationer det ställer till problem.

BARNETS STARKA OCH POSITIVA SIDOR

Barnets möjligheter till utveckling påverkas av barnets styrkor och positiva sidor. Det
är viktigt att belysa detta för att se vad som kan väcka intresse hos barnet och som

barnet kan använda sig av för att kompensera sina svårigheter. Det är viktigt att
förskolan ser barnets starka sidor för att stärka barnet i sin utveckling.

MÅLFORMULERING

Utifi-ån kartläggningen och analysen sätter man upp konkreta mål som skall uppnås
på lång och kort sikt.

ANSVARSFÖRDELNING

Handlingsplanen skall tydligt beskriva vilka metoder/åtgärder förskolan tänker vidta
för att på bästa sätt stötta och hjälpa barnet vidare i utveckling utifrån individens
fömtsättningar. Föräldrarna ska själva kunna ge förslag på hur de vill hjälpa och
stötta sitt barn. Handlingsplanen skall tydligt beskriva vem som har vilket ansvar, för
de olika åtgärderna.

VILKA SKALL SKMVA UNDER HANDLINGSPLANEN

Förälder/ar och ansvarig pedagog skall skriva under handlingsplanen. Förskolechef
skall ta del av planen och signera den.
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UTVÄRDERING

Utvärdering innebär alltid en bedömning av kvalité. Det kan finnas flera avsikter t.ex.
anpassa metoder och förskolemiljö efter individuella behov. Det finns också ett
kontrollerande syfte, att se om man uppnått uppsatta mål. Resultaten jämförs med
genomförda insatser. Har nuläget som var utgångspunkten för planeringen
förändrats, stämmer det överens med föräldrarnas syn och de långsiktiga målen. Har
inte målen uppnåtts bör man ställa sig frågan VARFÖR?

VILKA SKALL TA DEL AV HANDLINGSPLANEN

Originalet skall alltid finnas hos Förskolechefen så att ingen obehörig har tillgång till
handlingsplanen. Föräldrarna och ansvarig pedagog skall ha varsin kopia.

HUR SKA HANDLINGSPLANEN SKRIVAS?

BARNETS STARKA SIDOR

De starka sidorna skyms av en mängd svårigheter, men alla barn är bra på något. Det
är viktigt att hitta något positivt att bygga vidare på. Beskriv barnets starka sidor.

MÅLFORMULERING

De mål som sätts upp måste vara rimliga att nå inom en överskådlig tid. Alla mål
måste vara utvärderingsbara.

Åtgärder

De bakomliggande orsakerna till barnets svårigheter måste först identifieras. Vad
som skall åtgärdas måste klart framgå. Skrivningen skall vara tydlig och enkel.
Arbetet som gjorts kan då enkelt utvärderas. Handlingsplanen skall tydligt beskriva
vilka åtgärder förskolan tänker vidta. Detta för att på bästa sätt stötta och hjälpa
barnet vidare i utvecklingen utifrån barnets förutsättningar. Föräldern skall ges
möjlighet att påverka innehållet i handlingsplanen.

Ansvarsfördelning

Det måste finnas namngivna personer som ansvarar för de olika delarna i en
handlingsplan. Detta är mycket väsentligt för genomförandet.

Utvärdering

Det ska finnas ett fastställt datum för utvärdering, som alla delaktiga noterar. Det är
viktigt att alla förbereda sig inför mötet. Utvärdering skall ske minst två gånger per
termin. Barnets svårigheter och framgångar är avgörande för hur ofta utvärderingen
ska ske.

Se till att alla inblandade är delaktiga

Handlingsplanen som presenteras för föräldrarna ska inte vara helt färdig.
Föräldrarna ska känna att de kan förändra eller påverka handlingsplanen. Vi ska
stimulera föräldrar till att komma med egna synpunkter och förslag.
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Handlingsplan barn i behov av stöd

Förskola

Barnet

Datum

Närvarande

BARNETS STARKA SIDOR

De starka sidorna skyms av en mängd svårigheter, men alla barn är bra på något. Det
är viktigt att hitta något positivt att bygga vidare på. Beskriv barnets starka sidor.

Intressen

Vad engagerar och motiverar barnet i den dagliga verksamheten?

Kreativ intellektuell förmåga?

Vad finns det att bygga vidare på?
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Social koinpetens

Turtagning?

Barnets förmåga till empati för barn/vuxen?

Hur tangerar barnet i t. ex. rollek - lekkoder?

Hur fungerar barnet ute/inne?

Hur ser kontakten ut med andra barn/ vuxna?

Språket

Hur, Var och När kommunicerar barnet och med vilka?
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Fysisk fonnåga

Hur fungerar barnets fin- och grovmotorik?

Självuppfattning

Hur är barnets självbild?

Vad upplever sig barnet ha för starka sidor?

Vilken kroppsuppfattning har barnet?

Koncentrationsförniågan

Vad fångar barnets intresse?

När kan barnet koncentrera sig en längre stund?
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Rutinsituationer

Hur klarar barnet av övergångar och rutinsituationer vid t. ex. måltider,
toalettbesök, vila, av och påklädning samt lämning och hämtning?

BARNETS SVÅRIGHETER

Social konipetens

När och hur leker barnet med andra - fler än en?

Hur är kontakten med andra barn och vuxna?

Visar barnet empati för barn och vuxna?

Hur tangerar barnet socialt ute/inne?
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Språket

Hur kommunicerar barnet; genom kroppsspråk, ögonkontakt, mimik, läte eller tal?

Finns en språkproblematik - beskriv vad den består av.

Fysisk förmåga

Hur fungerar barnets grovmotorik?

Hur fungerar barnets finmotorik?
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Självuppfattning

Hur är barnets självbild?

Vad upplever sig barnet ha för svårigheter?

Koncentration

När kan barnet koncentrera sig?

Är barnet impulsivt? Ge exempel

Rutinsituationer

Hur klarar barnet av övergångar och rutinsituationer vid t. ex. måltider,
toalettbesök, vila, av och påldädning samt lämning och hämtning?
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MÅLFORMULERING

De mål som sätts upp måste vara rimliga att nå inom en överskådlig tid. Alla mål
måste vara utvärderingsbara.

Strävans mål

Långsiktiga realistiska mål:

Delmål

De mål som sätts upp måste barnet kunna uppnå inom rimlig tid. Barnet måste få
känna att det lyckas.

Åtgärder

Vilka åtgärder kommer förskolan vidta?

Vilka åtgärder önskar föräldrarna?

Sida 87 av 305



Ansvarsfördelning

Förskolechefens ansvar

Förskolepersonalens ansvar (namngiven pedagog)

Föräldrarnas ansvar

Datum för utvärdering av handlingsplan

Underskrift deltagare vid upprättande av handlingsplanen:

Förskolechef Ansvarig pedagog

Förälder Förälder
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Utvärdering Handlingsplan Barn i behov av stöd

Barnet

Förskola

Datum

Närvarande

Mål

Ar strävansmålen uppnådda?

Ar delmålen uppnådda?

tgårder

Ar åtgärderna genomförda?
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Så här går vi vidare

Överenskomniet

Datum för nästa uppföljnin

Underskrift närvarande

Förskolechef Ansvarig pedagog

Förälder Förälder
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FörskolechefAnna Alinlöf

Specialpedagog Jennie Nildasson

VD Maria-pia Karlsson

Rörmokeriet Förskollärare Eninia Karlsson

Äventyret Förskollärare Marina Ohlzon

Lanna Förskollärare Mattias Nyberg

Syftet ined bamhälsoteamet är:

Förskolans läroplan betonar vikten av att uppmärksamma och hjälpa barn som av olika
anledningar är i behov av särskilt stöd. Solberga förskolor strävar efter att inkludera
alla barn i den ordinarie pedagogiska verksamheten.
Förskolechefen är ansvarig för att alla barn får sina behov tillgodosedda inom ramen
för förskolans verksamhet.

Bamhälsoteamet är organiserad som en koncemövergripande enhet och ska främst
vara förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet sker på individ- gmpp- och
organisationsnivå. Samt verkar för en kvalitetssäkring i arbetet med barn i behov av
särskilt stöd. I barnhälsoteamet identifieras hur personalen på bästa sätt kan få
förutsättningar för att utföra sitt uppdrag på ett professionellt sätt och hur stöd och
kompentensutveckling kan fördelas av förskolechef.

Elevhälsoteamet träffas en gång i månaden för verksamhetsåret 2018/2019, är
träffarna följande:

Se separat kallelse
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Mottagande av barn med annat modersmål än Svenska
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Plan för modersmål i förskolan

Förskolans mångkulturella uppdrag är reglerat i våra nationella
styrdokument som skollagen och läroplan för förskolan.

"Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska
får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål"
(Kap 8, io§ skollagen).

"Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat
modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet samt sin förmåga
att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål"
(Kap 2.2, läroplan för förskolan).

Varje förskola är ansvarig för att arbeta med modersmålsstöd som ett av
strävansmålen i läroplanen för förskolan och arbeta med värderingar och
attityder. Stödet handlar om att visa intresse för barnets modersmål, att
uppmuntra att modersmålet talas i hemmet, att vara nyfiken och positiv
inställd till flerspråkighet. Vi anser att modersmålsstöd i förskolan är en
pedagogisk uppgift för pedagogerna i den dagliga verksamheten där
arbetssätt, material och miljö anpassas till barnets behov. Notera att
dessa aktiviteter inte är undervisning utan ett stöd inom
förskolepedagogiken i förskolan.

För att stödja flerspråkiga barn ska pedagogerna arbeta med
att stärka barnets modersmål
att stärka barnets identitet

att främja barnets integration i ett mångkulturellt samhälle
att främja barnens respekt för varandras språk, kultur, traditioner och

religion i en demokratisk anda
®att ha en positiv attityd till flerspråkighet hos barn och vuxna, både
föräldrar ochmedarbetare

® att se flerspråkighet och mångfald som en tillgång, att olikheter berikar
att vid inskolningen fråga alla familjer om vilket/vilka språk som talas i

familjen ochom de har särskilda kulturella seder/traditioner som de
vill/kan dela med sig av tillförskolan
att informera föräldrarna om fördelarna och betydelsen av att bevara
och utvecklabarnets modersmål samt fördelarna med flerspråkighet
• att uppmuntra föräldrarna att aktivt använda sitt språk när de
kommunicerar medbarnet på förskolan

Sida 96 av 305



att uppmuntra sina flerspråkiga medarbetare, att använda och
synliggöra sin flerspråkighet och kulturella kompetens
• att uppmuntra sina flerspråkiga medarbetare att kommunicera sitt
modersmål med barn som talar samma språk och dela med sig av sin
kulturs seder och traditioner

• att vid utvecklingssamtalen tillsammans med barnets föräldrar
kartlägga, följa upp och planera för hur barnet kan få stöd i sin
språkutveckling i alla sina språk
• att använda språklekar, sagor, rim och ramsor, sång, musik, spel och
drama samt skapande verksamhet och projektarbeten
• att samtala med barnen om vardagliga händelser och se till att alla barn
får eget talutrymme.

Pedagogerna utvärderar kontinuerligt sitt arbete och följer sina
arbetsplaner som utvärderas under avdelningens reflektionssmöten och
planeringsdagar Detta är en förutsättning föratt på bästa sätt kunna
främja alla barns språkutveckling påförskolan och i synnerhet våra
flerspråkiga barn.

Förskolan ska i samråd med barnets vårdnadshavare utforma

hur stödet ska ges i förskolan. Stödet ges under förutsättning att språket
pratas aktivt med barnet i hemmet.

Kriterier för språkförstärkning
Barn födda utomlands och där båda föräldrarna är födda utomlands
Barn födda i Sverige och där båda föräldrarna är födda utomlands
Barn som har en förälder född utomlands

Barn med de nationella minoritetsspråken samiska, tornedalsfinska och
romska språk i Sverige har rätt till modersmålsstöd.

Vårt mål

Lpfö säger att "Förskolan skall sträva efter att varje barn
- som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella

identitet samt sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som sitt
modersmål"

- känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för
andra kulturer"
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Solberga Förskolors vision
På Solberga Förskolor ska alla barn känna sig trygga, ha roligt samt bli
sedda. Oavsett bakgrund. Förskolans barn ska ges det stöd de behöver för
att utvecklas och må bra. Alla barn ska ges möjlighet att tillgodogöra sig
det svenska språket men också uppmuntras att tala sitt hemspråk.

Insatser för att nå de uppsatta målen
Lärande.

- Pedagogerna använder bilder, sångkort, leksaker, böcker och
teckenförstärkning för att applicera de nya orden.
- Pedagogerna är medvetna om sitt ordval och sitt uttal. Barnen ges på så
sätt möjlighet att höra och tala svenska.

Språk.
- Pedagogerna styr leken till lekar alla kan vara delaktig i oavsett språk.
- Inkludera föräldrarna och ta del av grundläggande ord som underlättar
för barnets förståelse av vardagen på förskolan.
- Pedagogerna talar tydligt och kortfattat för att underlätta inlärningen.

Trygghet.
- Pedagogerna bjuder in föräldrarna för att skapa en grundtrygghet inför
förskolan.

- Pedagogerna är nära barnet för att ge trygghet och för att kunna
förklara situationer.

Gruppen.
- Pedagogerna anpassar leken till lekar som fungerar utan språkförståelse
så som sparka boll, leka i sandlådan, gunga, cykla eller bygga med
pinnar.
- Pedagogerna är nära barnet för att stötta i att bjuda in andra barn i
leken.
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Solberga Förskolors vision
På Solberga Förskolor ska inget bam bli diskriminerat, trakasserat eller

utsatt för kränkande behandling.

Anna Almlöf
Förskolechef
Reviderad 2018.05.28
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Till dig som barn

Solberga Förskolor Lanna arbetar utifrån att förskolans alla barn skall känna sig
trygga och ha det bra på förskolan. Behandlar någon dig illa är det viktigt att du
berättar det för en vuxen.

Till dig som förälder

Om du hyser misstankar om att ditt eller ett annat barn utsätts för
kränkandebehandling eller trakasserier kontakta ditt barns pedagog eller förskolans
förskolechef.
Om du som förälder misstänker att ditt barn utsätter barn på förskolan för kränkande
behandling råder vi dig att prata med ditt barn och tydligt klargöra att det beteendet
inte accepteras. Vi ber dig även lyfta det med personal på förskolan för en gemensam
dialog.
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Diskrimineringslagen (2008:567)
Skolor, förskolor och andra utbildningsanordnare ska enligt diskrimineringslagen
arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete
för att inom en verksamhet motverka diskriminering och pä annat sätt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.
Lagen har som mål att främja barn och elevers lika rättigheter, motverka
diskriminering på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsskillnad, sexuell läggning samt könsöverskridande
identitet eller uttryck.

Skollagen (2010:800)
I Skollagen, kapitel 6, framgår de åtgärder förskolan är skyldig att vidta vid
kränkande behandling.
Skollagen reglerar skolpersonalens och huvudmannens skyldigheter om de får
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande
behandling som inte har något samband med diskrimineringsgrund.

Läroplanen (Lpfö 98)
I läroplanen framgår att förskolan skall sträva efter att varje barn ska utveckla en
förståelse för alla människors lika värde, oberoende av social bakgrund, kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning.
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Inledning
Följande plan, med förebyggande arbete, har upprättats som stöd för barn, personal
och föräldrar. Denna plan ska ligga till grund för arbetet med värdegmnden på
Solberga Förskolor Lanna.

En gmndläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i
förskolan ska ha samma rättigheter - flickor som pojkar och oavsett etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, fanktionshinder, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Alla barn har rätt att vistas i
förskolan utan att utsättas för någon form av diskriminering eller kränkande
behandling.

Lagar som styr
Barnen i förskolan får inte utsättas för kränkande handlingar, diskriminering eller
trakasserier. För att förhindra, förebygga och skapa handlingsberedskap om det
skulle inträffa, regleras kränkande handlingar i Skollagen (2010:800) samt
diskriminering och trakasserier i Diskrimineringslagen (2008:567).
Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan och skolan
skyldiga att arbeta målinriktat för att motverka, förebygga och förhindra att
kränkande handlingar, diskriminering och trakasserier förekommer på förskolan. Om
detta ändå skulle inträffa ska omständigheterna utredas, dokumenteras och åtgärder
föreslås för att förhindra att det upprepas. Lagarna omfattar all personal som
kommer i kontakt med barn det vill säga även till exempel köks - och städpersonal.

Förskolechefen ansvarar för att likabehandlingsarbetet genomförs och att
likabehandlingsplan upprättas och uppdateras varje år. Skadestånd kan utgå till den
som diskriminerats/kränkts, om personalen i förskolan åsidosätter sina skyldigheter
enligt lagen. Föräldern kan göra en anmälan till Skolinspektion eller
Diskrimineringsombudsmannen.
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Mål

Solberga Förskolor mål är att barnen som går hos oss ska känna lika värde oavsett
kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, social bakgmnd, funktionsnedsättning eller
ålder. Varje enskild som upplever sig särbehandlad på ett kränkande sätt skall
uppleva att de får ett tillräckligt stöd från förskolan att bearbeta sina upplevelser och
att förskolan vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att särbehandlingen upphör.

Vad är diskriininering, trakasserier och kränkande behandling?

Vad är kränkande behandling?

Kränkande behandling är det begrepp som används i 6 kapitlet skollagen. Med
kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen (trakasserier eller sexuella trakasserier) kränker ett barns eller
en elevs värdighet.

Diskriininering enligt diskrimineringslagen är förenklat att någon missgynnas eller
kränks. IMissgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju
diskrimineringsgmnderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.

Det finns sex former av diskriminering. Två av dessa är trakasserier och sexuella
trakasserier.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och
som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker ett barns
eller en elevs värdighet.

Gemensamt för trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling är att
det handlar om ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet.
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Ansvarsfördelning
Förskolechef
Förskolechefen ansvarar för att likabehandlingsarbetet genomförs och att
likabehandlingsplan upprättas och uppdateras varje år.
Huvudmannen är ytterst ansvarig.

Personal
Enligt skollagen och diskrimineringslagen är all personal inom förskolan skyldiga att
arbeta målinriktat för att motverka, förebygga och förhindra att kränkande
handlingar, diskriminering och trakasserier förekommer på förskolan. Lagarna
omfattar all personal som kommer i kontakt med barn det vill säga även till exempel
köks - och städpersonal.

Barn, föräldrar och personals delaktighet
Förskolan ska tillsammans med föräldrarna lägga gmnden till att barnet utvecklas till
en öppen, hänsynsfull människa med förmåga till inlevelse och till samverkan med
andra, i stånd att komma fram till egna omdömen och problemlösningar. Detta gör vi
genom att:
• Regelbundet föra diskussioner med både barn och vuxna i jämställdhetsfrågor
och alla människors lika värde.
• Fortsätta att vidareutveckla våra metoder för att stödja barnen i sitt lärande av
empati och social kompetens.
• Alla ska känna sig trygga med och uppfatta att förskolan reagerar om problem
uppstår och uppleva att de kan påverka sin situation.

Hur vi främjar barns lika rättigheter och möjligheter i förskolan
• Dagliga samtal äger rum med barn enskilt och/eller i gmpp.
• Stödja barnet genom bekräftelse och/eller genom vägledning.
• Alla barn har rätt att bli sedda och bekräftade på ett positivt sätt.

Vår kartläggning av verksamheten
Vi gör en karääggning av riskområden och situationer.
Observationer av verksamheten, som t. ex. lek, samling, måltider, hämtning/lämning
etc.

Vi genomför regelbundna samtal som t.ex. barnintervjuer och utvecklingssamtal med
föräldrar. Vi genomför en årlig enkät till föräldrar.

Då en incident inträffar fylls blanketten Anmälan om kränkande behandling, i
omgående och lämnas till förskolechefsom i sin tur anmäler kännedom om
kränkande behandling till huvudman.
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Åtgärdande arbete
När personal får kännedom om inträffad kränkning ska förskolechef informeras
snarast.

Personal och förskolechefgör en första bedömning av ärendet. Bedöms ärendet som
en kränkning?
Nej - ingen åtgärd. Förskolechef rapporterar ärendet till huvudman som utrett och
avslutat.
Ja - det inträffade dokumenteras och delges förskolechef.
Utifrån ovanstående dokument beslutar förskolechefen om fortsatt utredning eller
om ärendet avslutas.
Förskolechefens beslut delges huvudman.
Huvudmannen tar beslut om eventuella åtgärder. Huvudmannens beslut återkopplas
till förskolechefen.

Vision

På Solberga Förskolor ska inget barn bli
diskriminerat, trakasserat eller utsattför

kränkande behandlin •
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Anmälan om kränkande behandling
Observera att anmälan skall behandlas skyndsamt.

Uppgifter om förskolan

Förskolans namn

Uppgifter om barnet

Namn Avdehiing

Personnummer

Omständigheter

Datum Klockslag Plats

Kort beskrivning av det inb-äffade, vad hände och vilka var inblandade?

Direkta åtgärder, tiU exempel sa ifrån eller satte stopp fysiskt

Analys, vad föranledde det inträffade?

tgärd, ex samtal med barnen, samtal med föräldrar

Förslag på uppföljning samt datum för uppföljningsmöte

Uppgiftslämnare samt befattning
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Blanketten lämnas tiU förskolechefför underskrift

Förskolechefhar tagit del av ovanstående uppgifter

Datum Underskrift Namnfortydligande

Blanketten skickas till

Förskolechef

Solberga Förskolor
Smedjegatan 4
71130 Lindesberg
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Uppföljning av åtgärder vid kränkande behandling

Förskolechefär sammankallande samt mötesledare

Datum Namn

Förskola Avdelning

Närvarande

Nuläge

Om behov kvarstår, förslag på fortsatta åtgärder

Datum for uppföljningsmöte
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Vill du vara representant i Föräldrarådet på Solberga förskolor?

Vad säger skollagen (2010:800) oin föräldraråd?

Skollagen 4 kap

l2§: Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen,

grundskolan, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och

fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen

l3§: Vid varje försköte- och skolenhet ska finnas ett eller annat forum för samråd

med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i l2§. Där ska sådana frågor

behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för
barnen, eleverna och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen,

eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som

ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och

för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs.

Vad är syftet ined ett föräldraräd pä Solberga förskolor?

Föräldrarådets syfte är att fungera som en samverkansgrupp för alla barns och

familjers bästa på våra förskolor och även kunna fungera som en informationslänk

mellan Solberga förskolor, förskolechef, pedagoger och föräldrar. Syftet är inte att

vara beslutande utan endast vägledande i frågor som rör alla våra barn.

Föräldrarådets uppgifter:

Föräldrarepresentanterna i Föräldrarådet ska lyfta frågor och ge synpunkter ur ett

föräldraperspektiv. Därmed är det av yttersta vikt att alla föräldrars åsikter och

tankar efterfrågas kontinuerligt av representanterna i Föräldrarådet. Detta är en av

de viktigaste uppgifterna som rådet har.

Föräldrarådet ger föräldrar insyn och delaktighet i förskolans verksamhet och en

möjlighet att kunna påverka och delta i förskolans utvärdering. Föräldrarådet kan

lyfta frågor som rör den pe_ gogiska utvecklingen och verksamheten, som till
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exempel förskolans profileringar och barnets lärande. Det kan även röra frågor

gällande kvalitetsarbete, arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandlingsplan, läroplanen,

lokala verksamhetsplanen, innehåll på föräldramöten etc.

Representanter

Föräldrarådet består av frivilliga föräldrarepresentanter från förskolan, två

pedagoger (varav en skriver minnesanteckningar som ska spridas till alla föräldrar

på förskolan) samt förskolechef (Mötesledare och ansvarar för kallelse samt

dagordning).

Föräldrar som önskar delta i Föräldrarådet anmäler sitt intresse till

anna. solberga@gmail. com

Frågor som inte behandlas av föräldrarådet.

Förtydligande oin vilken typ av frågor soin inte skall drivas i
Föräldrarådet:

- Frågor om enskilda barn

- Frågor om enskild personal

- Frågor som ligger inom ramen för förskolechefens arbetsuppgifter såsom

anställningar, bemanning, personalens kompetens.

Föräldrarådet har 4 träffar/år

Första niötet för Föräldraråd i Lanna är:

15/10 kl 17.00-18.00

Nästkoniniande niöten är:

19/12 kl 17.00-18.00

20 ,2 kl 17.00-l8.00

21/5 kl 17.00-18.00
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Dagordning vid föräldrainöte

- Förskolans läroplan Anna går igenom vad Ipfö 98 är.
- Likabehandlingsplan - årlig plan Vad är det och varför finns den.

Vad innehåller den? "Årlig plan", vad är det. Hur året har varit
genomsyras av hur den årliga planen ser ut.

- Hur gör man om man har klagomål? Anna visar detta.
- Enkätresultat svar från enkäterna. Anna visar hur många procent

som svarade, och går igenom frågorna.
- Anna går igenom förskolans mål. Vad gör vi under varje rubrik,

mål. Vad jobbar vi extra med i år.
- Anna går igenom förskolans Ovälkommen till Solberga förskolor.)

Denna delas även ut till varje familj på mötet, (och vid start på
förskolan)

- Pedagog visar våra rutiner och aktiviteter för grupperna under en
vanlig dag. Bildspel visas från grupperna utifrån vår vardag på
förskolan.

- Kalendarium kommande termin, bra att veta dagar.
Information från föräldrarådet

- Information om Tyra
- Övriga frågor

Föräldramöte hålls två gånger per år i november månad samt april
månad. Kallelse skickas via Tyra l månad innan möte samt
påminnelse l vecka innan mötet.
Närvarande vid mötet är alltid Anna (förskolechef) Minst en
pedagog från respektive grupp, Maria-pia (Va).
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Vad säger skollagen (2010:800) oin föräldrainöte?
Skollagen 4 kap
l2§: Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i

förskoleklassen, grundskolan, grundskolan, grundsärskolan,
specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet
till inflytande över utbildningen
13 §: Vid varje försköte- och skolenhet ska finnas ett eller annat forum
för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i

12 §. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens
verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och
vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket
ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till
beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att
komma med synpunkter innan beslut fattas.
Förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt
första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten
enligt andra stycket fullgörs.
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Riktlinjer för användandet av Tyra portfolio.

Syftet ined Portfolioanvändandet.

Att pedagogerna på förskolan kvalitetssäkrar sitt arbete genom att tydligt hänvisa tUl LPFÖs
mål. Att förädlarna via portfolion får delaktighet i barnens vardag på förskolan samt att
föräldrarna nås av informationen hur förskolan arbetar samt förskolans mål.

Portfolioanvändandet bidrar även tUl att följa barnens utveckling och lärande. Portfolion är
ett användbart verktyg för utvecklingssamtalen.

Vein ansvarar?

Ytterst ansvarig är Anna (Förskolechef) operativt ansvar för portfolion är den pedagog som
utsetts som ansvarig i gruppen för uppgiften.

På Rörmokeriet ansvarar:

På Äventyret ansvarar:

I Lanna ansvarar:

för grupp

för grupp

för grupp

för grupp

för grupp

för grupp

för grupp

för grupp

för grupp

för grupp
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Vad pubUcerar vi i portfolion?

Utifrån det som planerats i verksamheten och de mål vi satt upp publicerar vi bilder och
texter kopplade till läroplanens mål se exempel:

Vad ar konst ? SM :
ftftW^av Are»? fiffttanti '

5

Idag har vi jobbat med konst och vad konst
Sr?! i.»' Vi avslutade med att mala en tavla!

3 kopplingar till LPFÖ

TyF ?s porttolto

ndtrlaNttt"
K^v-^^^S

F"""";: , L~^.

t:-:l- to. -'
Maila Skriv ut

Språk

Matematik

Motorik

Skapande

EQ

Egen Tagg

2 Utan tagg

•

<-

<'

^

•/

^

^

^ Utvecklar sin nyfihenhet och sin lust samt
* tormäga an leta och läia

IJtuecklar självstiindighpt och tillit till sii
egen rftrmåga

Tfitägnar sig och nyanserar innebörden i
begrepp, ser sam&and och upptäcker nya
san att första sin omvärld

•'pybnga» (ill iwfi

Hur ofta publicerar vi?

När något speciellt inträffar och minst 2 gånger i månaden.

Hur lär pedagogerna sig om Tyra?

På hemsidan https://tyra-appen. se/ finns all information om hur appens portfolio används.
FörskolechefAnna finns med som stöd i användandet.
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Utvecklingssamtal Solberga Förskolor

En naturlig del av förskoleverlcsamheten är utvecklingssamtalet. Samtalet
är ett bra sätt för föräldrar och pedagoger att mötas för att se hela barnets
utveckling och att kunna se till att varje barn ska få sina behov tillgodosedda.
Läroplanen för förskolan är en grund för samtalet.
Syftet med samtalet är att i lugn och ro tillsammans med föräldrarna diskutera hur
barnet trivs och utvecklas i förskolan. Även att kunna berätta vilka styrdokument vi
arbetar efter. Vi erbjuder ett utvecldingssamtal per år, önskar föräldrarna så är vi
tillmötesgående och har ytterligare samtal.

Namn:
Ålder:
Datum:

Trygghet/Trivsel
Hur trivs barnet på förskolan

Vad tycker barnet om att göra

Verksamhet/ Rutiner:
Hur fungerar t. ex. lunch, sömn, av - och påklädning, utevistelse och gruppaktiviteter

Hämtning/lämning

Relationer
Mellan bam/pedagoger

pedagoger/vårdnadshavare

barn/barn
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Samarbete mellan hem och förskola

Fokusområden

Språket

Barnets inflytande/- intresse/-utveckling

Vårdnadshavarnas synpunkter och önskemål
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Inför utvecklingssamtalet

Arbetslaget ska visa respekt för föräldrar och känna ansvar för att det utvecklas en
tillitsfall relation mellan förskolans personal och barnens familjer. Föra fortlöpande
samtal med barnens föräldrar om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och
utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal, och beakta föräldrarnas
synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten. (Lpfö 98/10
S 12)

Utvecklingssamtalet
Utvecklingssamtalet är ett viktigt verktyg vi har för att lyfta våra barn och
barngruppen mot framtiden. Den som är medveten om sina styrkor får större
drivkraft och livsglädje.
Utvecklingssamtalen är ett tillfälle att ta reda på det enskilda barnets styrkor,
intressen och förmågor, leta möjligheter att bygga vidare på.
Vi måste ibland påpeka saker som behöver förbättras men föräldrar måste känna
hopp när de lämnar ett utvecklingssamtal. När vi är ärliga, fokuserar på lösningar och
ser till barnets bästa blir föräldrar oftast enbart tacksamma trots att informationen
kan vara obekväm.

Reflektioner inför samtal med föräldrar.
Hur vill jag synliggöra vår bild av barnets styrkor, intresse, förmågor, trivsel
och eventuella problem för föräldrarna?
Vilka lärprocesser är barnet inne i?
Hur tar jag reda på föräldrarnas bild av barnet hemma och i förskolan?
Hur vill jag presentera vår pedagogiska verksamhet?
Varför är det viktigt att barnen kommer till vår förskola.
Hur vill jag klargöra för föräldrarna att vi arbetar tillsammans för barnets bästa.

Planering inför utvecklingssamtal
Samla information om barnet.
Ta hjälp av kollegorna.
Gå tillbaka till tidigare utvecklingssamtal
Vad har skett sedan förra samtalet?
Har vi genomfört det vi bestämde?
Har det givit resultat?

Eventuellt intervjua barn inför samtalet
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Informera föräldrar i god tid att det är dags för utvecklingssamtal.
Inbjuda till samtal.
Planera samtalet, ramar och struktur.
Förbered dig på frågorna som går ut till föräldrarna i utvecldingssamtalsinbjudan.

Viktigt att tänka på
Skapa en bra grundför samtalet genom att visa respekt, vara en god

lyssnare, ta barns ochföräMrars åsikter på allvar, åskådliggöra att vi
kan omsätta goda idéer i praktiken, ta itu med konflikter ochfölja upp

tidigare händelser.
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Klagomålsblanketten ligger på vår hemsida under fliken kontakt/ansökan/jobba hos
oss.

Information om Idagomålsblanketten går ut på föräldramötet.
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FÖRSKOLOR Klagoniål på verksamheten

Datum Barnets namn Förälderns namn

Telefon till Förälder Epost Förälder

Ärende (beskriv så utförligt du kan)

Mottagare

Datum

Utredning och åtgärder

Namn

Skriftligt svar skall ges inom 14 dagar.
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Rutiner vid klagomål på verksamheten

Möjlighet att lämna klagomål mot utbildningen finns reglerat i Skollagen
kapitel 4 § 8.
På Solberga förskolor sker det genom att vårdnadshavare och andra intressenter ges
möjlighet att muntligt eller skriftligt lämna Idagomål på Solberga Förskolors
verksamheter. I syfte att utveckla och förbättra verksamheterna är det angeläget att
klagomål framförs till den det berör.
Lämpligen sker det genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till den
händelse som lett till att klagomål framförs.
Klagomål från barn och elever, vårdnadshavare eller annan intressent lämnas till
förskolechefen på verksamheten
Klagomål kan riktas mot enskild person, bolaget, verksamheten eller barn.
När skriftligt klagomål framförs finns en särskild blankett att använda, den ligger på
hemsidan. Blanketten lämnas ifylld till förskolechefen som också ansvarar för att en
utredning sker och lämnar skriftligt svar inom 14 dagar.
Ar man inte nöjd med utredningen och det skriftliga svaret kan man vända sig till
Huvudman för Solberga Förskolor.

FörskolechefAnna Almlöf
Smedjegatan4
71134 Lindesberg
oyo - 444 2118
anna.solber a mail.com

VD Solberga Förskolor Maria-Pia Karlsson
Smedjegatan 4
71130 Lindesberg
070-222 11 34
maria ia.solber a mail. com
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nnehållförteckning
- Krislåda
- Barns försvinnande från förskolan

lyckor eller dödsfall under vistelsetid
- Dödsfall und r ledighet
- Allvarlig sjukdoin eller dödsfall anhörig
- Allvarlig sjukdoin hos ett barn
~ Handlingsplan boinbhot
- Handlingsplan vid brand
- Misshandel/sexuella övergrepp
- Säkerhet för att förhindra övergrepp i
förskolan.

- Läinning och häintning av barn
- Berusad förälder
- Hotfull situation
- Personal soin blir akut sjuk
- Sak rhetsrutiner

- ^ i cklista utflykt
Viktiga Telefonuininer
112

Maria ©7 2221134
Anna 0704442118

Krisgrupp nainn och nuininer
Maria-Pia Karlsson, VD 0702221134
Anna Alinlöf Förskolechef 0704442118
Helena Verksainhetschef Nora, Lindes rg och
Lannao^ -3246614
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r 'slå- ans innehåll

Ljus
Ljusstakar

D Vit duk
Tändstickor

D Dikter

D Musikskiva

D Sångtexter
Böcker; handbok och barnböcker
Ram

D Telefonnummer till ex. resursteam eller kurator

Denna b-isplan

ådan är placerad synlig i personalruinnaet
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Handlingsplan Barns försvinnande från förskolan

Oni barnet försvinner i skogen eller på utflykt

En personal samlar ihop barnen, övriga letar.
Informera Förskolechef/Huvudman
Viktigt att veta var man har sökt for att kunna informera polisen.
Markera platsen där barnet sågs senast.
Tänk efter vilken tidpunkt barnets sågs senast.
En personal larmar polis 112 och kontaktar förälder.
En personal ansvarar för kontakten med polisen.

Oin barnet försvinner från förskolan

En personal samlar ihop barnen, övriga letar.
Tänk på vilken plats och tidpunkt barnet sågs senast.
Leta noga igenom huset och gården.
Informera förskolechef/huvudman
En personal larmar polis 112 och kontaktar föräldrar.
En personal ansvarar for kontakten med polisen.
Föräldrarna underrättas alltid även om barnet hittas snabbt.

Viktiga åtgärder

Att ha aktuella telefonlistor.

Att ha nytagna kort på barnen.
Att lära barnen vad de ska göra om de går vilse.
Att vid utevistelse utanför gården alltid använda västar.
Bevaka så att pressen inte når barnen
Prata inte med pressen, hänvisa tiU Förskolechef/Huvdman
Information ges till samtliga barn och familjer på förskolan av
Förskolechef/Huvudman
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När polisen kommer till platsen arbetar de utifi^n följande:

Vill ha saklig information om händelsen.
ID på barnet = klädsel, foto?
Föräldrar på plats har kontakt med polisen.
Samlar information från närvarande barn.
Har barnet någon kamrat/släkäng boende i närheten?
Bygger upp en kedja av frivilliga för sökning.
Polishund på plats.
Finns det brott bakom försvinnandet?

Har kontakt med radio/TV/press.

LARMA HELLRE EN GÅNG FÖR MYCKET ÄN EN GÅNG FÖR LITE!

Ingen blir gladare än polisen om barnet är funnet när de kommer.

Praktisk hantering

• Kontrollera barnens eventuella frånvaro de närmaste dagarna efter försvmnandet.
• Barnen måste få ärliga upplysningar om vad som hänt.
• Bevaka så inte pressen når barnen.
• Information ges av förskolechef/huvudman till samtliga barn och familjer på

förskolan.

Att tänka på vid meddelande om allvarlig olycka

Information går via huvudman eller förskolechef
Saklighet
Ärlighet
Ge så objektiv information som möjligt (det vet vi..., detta vet vi inte...,)
Informera de övriga familjerna vad som hänt, skriv ihop något sakligt i korthet men
tänk på sekretessen, ge den informationen till samtliga familjer samtidigt.
Tala om att ni har en handlingsplan och ni har vidtagit alla åtgärder som behövs för
tillfället och att ni sen vill arbeta med detta i lugn och ro utan föräldrarnas
inblandning.
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HANDLINGSPLAN VID OLYCKOR ELLER DÖDSFALL UNDER
BARNETS VISTELSETID

Den personal soin konanier först till platsen

• Ser tal att någon sätter i gång med första hjälpen.
• Person 2 tillkallar ambulans och polis.
• Samla barnen på någon lämplig plats. Låt dem inte skingras
• Är ett annat barn orsak till olyckan ska denne tas omband särskilt. Detta blir en särskild (parallell)
uppgift. Avsätt en person till detta.
• Underrätta krisgruppen som fördelar arbetsuppgifterna nedan.

Krisgruppen

• Kontaktar polisen om det inte har gjorts än. Vid dödsfall ansvarar polisen för att meddela
föräldrarna. (Vid allvarlig olycka ska polisen utreda.)
• Personal i krisgruppen förser föräldrarna med de upplysningar de behöver såsom: telefonnummer
och plats samt namn på läkare eller kontaktperson
• Personal i krisgruppen kommer överens med föräldrarna om vem som ska informera ev syskon.
• Personal i lcrisgruppen informerar all personal även de som inte varit på förskolan under
olycksdagen.
• Personal i krisgruppen kan delegera uppgifter till annan personal/förälder.
Om det är planeringsdag när krisen inträffar rings all personal samt krisgruppen in av tjänstgörande
vikarier.

Saniluig av barnen och föräldrarna

• Den personal som kom först till platsen och de som varit vittne till olyckan samlas först. Viktigt att de
tUlsammans med 2 stycken ur krisgruppen får tala ut om vad de upplevt; leva ut sina känslor, trösta
varandra och gråta tillsammans. Huvudsaken är att gruppen är tillsammans och inte skingras.
• Krisgruppen informerar snarast alla berörda om vad som hänt.
• Viktigt att konkret information ges för att hindra ryktesspridning, antaganden och fantasier.
• Bearbetning fortsätter, personal, bam och föräldrar.

Övrigt

• Har den förolyckade syskon/anhöriga inom annan omsorg skall dessa omhändertas särskUt.
• Det kan finnas andra bam som behöver speciell behandling för chockskador eller är i behov av extra
stöd och uppmärksamhet.
• Att låta namnstyltar på hyllor t.ex. vara kvar en tid.
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Handlingsplan vid hastigt och oväntat dödsfaU under barnets
ledighet

• Krisgmppen ansvarar för att försöka samla all personal till gemensam information
innan barnen tas emot.

• Vilken information kan ges till barnen?
• En huvudregel är att kunna ge konkret information om vem det gäller, när, var och
hur det har hänt för att minska utrymmet för förvirring och fantasier. Men det kan
vara oklart t ex hur olyckan har skett eller en del information kan vara av sådan privat
karaktär att den inte bör föras vidare förrän familjen gett sitt tillstånd. I sådana fall är
det bättre att säga att vi ännu inte vet, än att komma med undvikande
bortförklaringar.
• Om olyckshändelsen varit av den arten att pressen kommer till förskolan skydda
barnen från journalister och hänvisa till Förskolechef/huvudman för information.
• Information till barnen ges av personalen eller av någon annan som känner barnen
väl. När ett barn dör angår det hela förskolan.
•Samtal i barngruppen - ge var och en tid till reaktioner och bearbetning av känslor i
den utsträckning som behövs. Barn kan ofta tro att de varit orsak till det som hänt
genom tankar etc. Var uppmärksam på till synes oförklarliga reaktioner.
• Föräldrar till barn som inte varit närvarande vid informationen kontaktas av
krisgruppen.

Under den närmast följande tiden

Ge barnen tid att bearbeta det som inträffat, t ex genom
• upprepade samtal om egna erfarenheter och reaktioner i mindre grupper
• samtal om det döda barnet, gör t ex en minnesbok
• en kort minnesstund med samtliga barn
• ljus och blommor - ta vara på barnens behov att uttrycka sorgen i bilder, dikter mm.
• att besöka olycksplatsen
• att besöka gravplats
• att personal besöker föräldrarna efter dödsfallet för att uttrycka sin medkänsla.
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Handlingsplan vid allvarlig sjukdoin eller dödsfall hos
ett barns nära anhörig

• Det är viktigt med en tidig information från hemmet om sjukdom/dödsfall.
• Ta dig tid att visa barnet uppmärksamhet kring det som händer. Prata med
föräldrarna om hur barnet mår.
• Det är betydelsefallt för barnet att känna att personalen vet och förstår.
• Informera, det förhindrar spekulationer. Med föräldrarnas medgivande kan vi
informera övrig personal, barn och föräldrar.

Oin nära anhörig dör

• Ge bara i kris omsorg och uppmärksamhet.
• Informera barnen om det som har hänt och om den naturliga sorgereaktionen.
• Läs någon bra bok som handlar om förlust av en kär person (fråga personalen på
biblioteket eller titta i krislådan).

Tillbaka tiU förskolan

• Gärna så tidigt som möjligt efter begravningen.
• Kontakta föräldrarna och fråga hur han/hon vill ha det och respektera detta.

Övrigt

• Sorgearbete hos barn tar också tid, och kan ta sig många olika uttryck.
• Det är viktigt att vara öppen i kontakten med barnet kring det som hänt.
• Ta några minuter då och då för att fråga och lyssna. Visa att du inte har glömt.
• Starka sorgeupplevelser ger koncentrationssvårigheter under mycket längre tid än
man tror. Det kan handla om år.
• Tänk på långvarig påverkan på de andra barnen (ex "Ska min mamma också dö?")
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Handlingsplan vid allvarlig sjukdom hos ett barn

• Personalen har ansvaret för att barngruppen, på bästa sätt, får en möjlighet att
anpassa sig känslomässigt i takt med det drabbade barnets sjukdomsutveckling.
• I samråd med och med godkännande av det sjuka barnets förälder/vårdnadshavare
ges information till personalen. I vilken omfattning och till vem information ges
avgör barnets förälder/vårdnadshavare. Möjlighet till hjälp med information kan fås
från sjukvården.
• Personal och barn håller regelbunden kontakt med sin sjuke kamrat (via
föräldrarna) genom t ex brev, kort, teckningar och besök.
• Om barnet avlider se handlingsplan "dödsfall under barns ledighet"
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Handlingsplan vid Bombhot

• Ta hotet på allvar.
• Ring 112. Larmcentralen kallar på polis och brandförsvar.
• Personalen ansvarar för att samla barnen på återsamlingsplatsen eller annan
lämplig plats.
• Personalen kontaktar krisgmppen som ansvarar för att evakueringslokal finns
tillgänglig.
• Krisgmppen ansvarar för att ordna transport till lokalen för barn och personal.
• Meddela föräldrarna så att de kan ge stöd på evakueringsstället.
• Väntan kan bli lång. Ge barnen dryck och ev något att äta till.
• Vid behov tar krisgruppen kontakt med professionell hjälp.
• Avvakta information från räddningstjänsten.
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Handlingsplan vid brand

• RÄDDA, LARMA, SLÄCK.

• Följ utrymningsplanen.
• Kom ihåg att ta med dig närvarolistan
• Larma 112.

• Brandsläckare finns på förskolan
• Krisgruppen ansvarar för att vid behov ordna alternativa lokaler samt ev. transport
av barnen.

• Krisgmppen kontaktar föräldrarna. I andra hand barnets anhöriga.
• Krisgruppen samarbetar vid behov med massmedia, polis, räddningstjänst, sjukhus
och kyrka.
• Brandövning sker en gång per termin.
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Handlingsplan vid misstanke eller kännedom om
inisshandel/sexuella övergrepp

Förhållningssätt

• Lyssna på barnet, använder barnet uttryck och ord som inte är vanliga för barn i den
åldern, Var lugn och lyssna. Låt barnet styra samtalet. Du skall inte förhöra barnet.
Visa uppskattning för att barnet anförtrott sig åt dig. Förmedla att du vet att detta
ibland händer och berätta att du som vuxen skall hjälpa barnet. Lägg aldrig över
ansvaret på barnet genom att fråga vad det vill att du ska göra.
• Iaktta barnets lekar och teckningar. Barn som far illa försöker meddela sig genom
att berätta lite grann. Orkar du ta emot budskapet berättar barnet troligen mer. Ta
barnets berättelse på allvar, förutsättningslöst.
• Övertolka inte symptom eller beteendestörningar.
• Anteckna vad barnet berättade, när, var och hur berättelsen kom. Citera helst
barnets berättelse, då det annars är lätt att man berättar sin egen "tolkning".
• Meddela förskolechef tillsammans gör ni anmälan till Socialtjänsten. Det går bra att
nnga.
• Underrätta inte föräldrarna. En bedömning måste göras beträffande hur och när
vårdnadshavarna skall informeras om innehållet i anmälan. Bedömningen sker
utifrån barnets behov av skydd, utredningsskäl m. m. Dessa bedömningar bör göras
av socialsekreteraren som har den samlade kunskapen och som samordnar olika
myndigheters insatser. Ansvaret finns nu hos de sociala myndigheter, som
handlägger ärendet och bedömer om polisen skall kopplas in. I sådana fall sker
fömndersökning hos polisen med åklagare som förundersökningsledare.
• Fortsätt med dina iakttagelser och fortsätt med anteckningarna.
• Förbli barnets trygga vuxenkontakt. Ditt agerande i inledningsfasen kan vara
avgörande för hur utrednings- och behandlingsmöjligheterna blir för barnet.

Viktigt med dokumentation
Misstag som kan försvåra utrednings- och behandlingsmöjligheterna eller tom
omöjliggöra dessa kan vara:
• att inte genast reagera och agera.
• att agera och reagera för starkt eller på fel sätt.
• att skuldbelägga någon av de inblandade personerna.
• att bli chockad och inte veta vad som bör göras.
• att inte klara av att höra beskrivningen av vad de varit med om.
• att förhöra barnet.
• att visa sin tveksamhet.
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ANMÄLNINGSSKYLDIGHET
14 kap l § Socialtjänstlagen
Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden
behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden.
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter
mom hälso- och sjukuården, annan rättspsykiatrisk undersöhiingsverksamhet,
socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden
om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är
anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem
som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör
barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso-
och sjukvården eller på socialtjänstens område. [...]
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är
skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelseför
utredning av ett barns behov av skydd.
Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen
(i993''335) om Barnombudsman. Lag (2003:407).

När ska anmälan ske?

Anmälan ska ske vid misstanke om att ett barn far illa. Anmälningsskyldigheten avser
omständigheter som antingen kan kopplas till barnets miljö eller barnets eget
beteende. Varje situation som uppstår där det finns misstanke att barn far illa ska
anmälas till respektive socialkontor, oavsett om anmälan är gjord tidigare.
Vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp måste socialtjänsten kontaktas
direkt. Samma dag bör anmälaren skriva ner det barnet har berättat. Påbörja inte en
egen utredning. Det är socialkontorens uppdrag att utreda vilka insatser som behövs.

Hur görs en aninälan?

Anmälan till socialtjänsten bör vara skriftlig. I akuta situationer kan en anmälan
göras muntligt, men ändå följas av en skrifdig. Anmälan ska innehålla fakta och
beskriva situationen och den oro som anmälaren känner. Beskriv gärna i vilket
sammanhang som barnet berättat om sin situation, eller konkreta iakttagelser runt
barnet.
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Ska vårdnadshavama infornieras?

Om du är osäker om vårdnadshavama ska informeras om anmälan och dess innehåll,
fråga socialtjänsten om råd. Informera aldrig vårdnadshavama vid misstanke om
misshandel eller sexuella övergrepp. Detta då polisanmälan måste övervägas och
eventuell samordning med polis måste planeras, vilket görs av socialtjänsten.

Oni oro gäller en anställds barn eller en nära bekant

Att göra en anmälan mot en arbetskamrat eller bekant kan kännas svårt. Prata med
dina andra arbetskamrater och socialtjänsten. Anmälningsskyldigheten gäller
alltid. Oron ska alltid tas på allvar.

Uppgiftsskyldighet till socialtjänsten under utredningens gång

De som är anmälningsskyldiga enligt 14 kap i§ är också skyldiga att till socialtjänsten
lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen. Plikten att lämna
uppgifter är överordnad tystnadsplikten.
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Säkerh t för att förhindra övergrepp i förskolan

-Vid alla nyanställningar tas registerutdrag. Registerutdragen uppdateras
årligen.

-Vi pratar kontinuerligt med barnen om att säga nej och stopp.

- Vi låter ingen utomstående vara ensam med barnen.

-Vi har skötrum samt toaletter med insyn på den som byter blöja.

-Vi har öppna lokaler vilket minimerar möjligheten att gå undan med
barnen.

-Barnen sover i vagnar, ingen vila inomhus.

-Vi är uppmärksamma på våra medarbetares sätt att agerar och prat
till/om barnen.

- Vi är lyhörda på barnens mående.
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Handlingsplan vid läinning och hänitning av barn.

Informera föräldrarna på inskolnings-, utvecklingssamtal och på föräldramöte vikten
av att personalen vet vem som hämtar och lämnar om det är någon annan än
vårdnadshavare. Vikten av att hålla telefonnummer aktuella i barnpärmen, även vad
gäller andra kontakter än hemmet.
Arbetslagen ansvarar för att uppgifterna i barnpärmen både vad gäller barn och
personal uppdateras regelbundet och att förskolecheffår kännedom om ändringarna.

Ha som rutin att varje dag fråga barnen och föräldrarna när de lämnas om vem som
hämtar dem.
Ha som mtin att informera föräldrarna om det är vikarier kvar på avdelningen istället
för ordinarie personal när de hämtar.

Vid överlämnande till annan avdelning eller ej ordinarie personal.
Lämna info om vem som hämtar barnet (och när).
Lämna info om ev. reaktioner hos barnen som kan förekomma (i vanliga fall) t. ex.
gråt, gömma sig etc.
Lämna info om den som hämtar ev. behöver hjälp med att få barnet att avsluta en
aktivitet och koncentrera sig på påldädning etc.

Oin en person du inte känner igen eller vet oin koininer och häintar eller
oni barnet reagerar annorlunda än den information inan fått.
Ha som rutin att ställa frågor som "och du är förälder till?" 'Vilken avdelning går
han/hon på?" etc. Försök att snoka utan att avslöja namn etc på barnet. Ring
vårdnadshavare och kolla så att det är OK att den personen hämtar.

Oin barnet vill följa med en kamrat hem eller oni ett barns förälder
erbjuder sig att ta ined ett annat barn hem utan att detta är planerat.
Ring till vårdnadshavare och kolla om det är OK.

Oni en person soin inte ska eller får hämta vill göra detta och ställer till
problein eller agerar aggressivt eller hotfullt.
Ring vårdnadshavare, Förskolechefoch/eller polis tel (112) i nämnd ordning.

Om ett barn inte blir hämtad
Ring i nämnd ordning l. Ring den som ska hämta. 2. Ring annan anhörig. 3.
Förskolechef4. .Ring kommunens socialjour. Du själv avgör vad som är bäst i just
den situationen. Om du tar med barnet hem måste du sätta upp ett meddelande på
dörren som talar om adress och telefonnummer dit du har fört barnet samt även
vilken tidpunkt du lämnat förskolan.
Om ni tar med er barnet hem ska anmälan alltid göras till Polisen eller Kommunens
Socialjour. Ring 112 och begär Socialjour.
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Handlingsplan för möte med berusad förälder

Hur hanterar du den akuta situationen när en förälder kommer
berusad eller påverkad för att hämta sitt barn.

- Personal ska i första hand kontakta den andra föräldern (om sådan ej finns se
barnpärm annan anhörig.)
- Försök först tala med föräldern hur man ser på situationen - säga på ett vänligt sätt
att man inte uppfattar personen som nykter.
- Om föräldern uppträder hotfullt, gör aldrig motstånd.
- Om föräldern lämnat avdelningen se åt vilket håll denne går/kör.
- Om förälder kör bil larma polisen tel 112.
- Informera Förskolechef.

- Anmälan till Socialtjänst ska alltid göras.

Det är viktigt att ta reda på vem eller vilka som har vårdnaden om barnet. Det är ingen
skillnad även om föräldrarna är i en vårdnadstvist.

Om en förälder som vill hämta sitt barn och den andre föräldern motsätter sig detta
tex. vid vårdnadstvist.
Informera den andra föräldern.

Gör aldrig motstånd om föräldern uppträder hotfullt.
När föräldern lämnat avdelningen se åt vilket håll denne går, cyklar, kör bil etc.
Larma polisen telefon 112.
Kontakta Förskolechef.
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Åtgärder då en hotfull situation ined en utonistående
person inträffar.

Obehöriga besökare avvisas.
Låt dig inte provoceras. Hämta hjälp.
Informera Förskolechef.

Olaga intrång polisanmäls av Förskolechef eller av henne utsedd person.
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PERSONAL SOM BLIR AKUT SJUK OCH ARBETAR I BARNGRUPP

Fngör om möjligt en personal som tar hand om den sjuka.
Tillkalla ambulans 112.
Kontakta Förskolechef.

Meddela anhörig. Tel/nr finns i personalpärm.
Följ med den sjuka eller skadade till läkare om det är allvarligt och din arbetskamrat
behöver dig som stöd.

Att tänka på
Gör besök hos en sjuk arbetskamrat.
Bjud in en långtidssjuk arbetskamrat tUl arbetsplatsen.
Lämna information om vad som händer i verksamheten.
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Säkerhetsrutiner Solberga förskolor

På Solberga Förskolor strävar vi inot självständiga barn i en
utnianande, utvecklande och lärande miljö. För oss är det viktigt att den
nniljön är trygg och säker för barn, personal, föräldrar och besökande.
Våra säkerhetsrutiner lyder följande:

Förebyggande åtgärder

Tillsyn och Delakdghet
- En personal ska alltid vara ute på gården innan barnen är ute.
- Barnen har hjälm vid cykelåkning, pulkaåkning och skridskoåkning. Hjälmen är av vid all
annan lek.
- När vi är på gården är vi utspridda. Majoriteten av personalen är
stationerade vid t. ex framsidan, sandlåda m. m. En eller två personal
är rörliga och hjälper barn som behöver hjälp av något slag, t.ex. kissat på
sig.
- Vi är där barnen är, leker med dem. Vi är inte i klunga och samtalar, vi är
utspridda.
- Vi hjälps åt att hålla gården ren och säker från fimpar, glas osv. som kan
skada barnen.

Vid utflykter eller aktiviteter utanför förskolans gård

-Har vi alltid västar på oss, som är märkta med förskolans namn
samt förskolans telefonnummer.

-Går en personal alltid först och en annan sist, så att man ser
samtliga barn.
-Personalen har Solbergajacka på sig för att synas tydligt inför barnen.
Vid utflykter eller aktiviteter utanför förskolans gård
-Har vi alltid med oss telefonnummer till personal och barns anhöriga, samt
uppgifter kring deras eventuella allergier, mediciner. Ryggsäck med första förband.
-Vi följer de rutiner som finns angående utflykter i krispärmen (se
bilaga) och fyller alltid i checklistan vid utflykter, som finns i
krismappen.
- Vi har närvarolista ute på gården när vi aUa är utomhus.
- Vi räknar barnen fortlöpande under dagen (tex ingen kvar utomhus)
- För att öka tryggheten fyUer vi akävt i händelser i almanackan och respektive grupps pärm.
- Vi lämnar endast ut barnet all person som vårdnadshavare godkänt och
informerat om. Vid lämning och hämtning avsätter vi tid till ett kort
överlämnade samtal.
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MUjö
- Våra eluttag är barnsäkrade, dörrarna har ldäms]<ydd, hyllor är fastsatta i
väggen
- Vi slänger trasiga leksaker, som kan skada.
- Vi stänger alltid grinden med både hake och hasp när vi passerar, samt ger
föräldrarna muntlig/skrifdig information kring den betydande vikt, att även
de gör det, och inte heller lär barnen öppna grinden.
- Knivar förvaras i köket. De ska inte lämnas utan uppsyn när den används
på avdelningen.
-1 köket finns lista på barnens kostallergier i en pärm. Dessa uppdateras
kontinuerligt av köksansvarig.

övergripande rutiner
- Vi har tydliga rutiner kring systematiskt arbetsmUjöarbete angående
lokaler, kemikalier, säkerhet, hygien m. m. Dessa rutiner finns hos
Förskolechef.

-Vi har slyddsrond l gång/år, brandinspektion l gång/år
- Vi har brandövning 2 gånger/år (personal + barn)
- Utrymningsplaner finns vid brand. Denna plan är implementerad hos
personalen (ordinarie + vikarier)
- Vi har handlingsplaner vid krissituationer som ex vid barns försvinnande,
utflykter m. m. Dessa sitter i vår krispärm i personakummet och är
implementerade hos personalen.

Vi hjälps aUa åt att förebygga och minunera skador och olyckor på
förskolan!

Åtgärder
Om olyckan ändå är framme;
- Skriver personalen en Tillbudsrapport med händelseförlopp och åtgärder
som Förskolechef därefter skriver på.
- Följer de rutiner som är upprättade i våra handlingsplaner vid
krissituationer och som finns i en pärm i personalrummet.
- Informerar vårdnadshavarna.
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hecklista utflykt

Skriv upp lista på barn som följer med och lämna på förskolan, ta en lista med
er. D

Dela in barngmppen i ansvarsbarn/personal. a
Ta med mobiltelefon, a
Använd reflexvästar till barnen och vuxna, a
Ta med Förstahjälpenväska. D
Räkna barnen kontinuerligt. D

Namn
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Planeringsunderlagen -terminsplanering, månadsplanering, veckoplanering
saint undervisningsplanering är en del i Solberga förskolors systematiska
kvalitetsarbete.

Här blir vårt arbete synligt och strukturerat och vi kan med hjälp av denna
dokumentation analysera, reflektera och utveckla vår verksamhet.

Terininsplanering -Här sätter vi tillsammans på förskolan upp ett gemensamt mål
för verksamheten/barnen, med förankring mot Läroplanen. Detta gör vi under
planeringsdagen i början av varje termin. Här görs även en grovplanering för varje
gmpp där val av metoder/sätt att arbeta stmktureras upp samt även hur den förläggs
under en termin. Man tar hänsyn till Solbergas traditionshjul.

Månadsplanering - Här sitter man i sitt arbetslag och här ska man stmkturera
upp arbetet för kommande månad. Vad gör vi? Varför gör vi det vi gör? Får vi med
målen i läroplanen? Matematik, naturkunskap etc. Vilka dagar? vem gör vad i grova
drag?

När man kommer till sista veckan i den planerade månaden, alltså vecka 4, så gör
man en kort utvärdering av månaden. Man reflekterar över månaden, har vi gjort det
vi sa att vi skulle göra? Gick det som vi hade tänkt? Kritiskt granska sig själv, vad
kunde jag/vi ha gjort bättre? Är det något vi ska ta med oss in i nästa månad?

Veckoplanering - Här sitter man i sitt arbetslag och gör planeringen mer specifik
inför kommande veckodagar, vad gör vi? Vem gör vad?

Undervisningsplaneruig - Detta är den individuella planeringen. Det som just
"jag" ska planera till nästa vecka. Det kan vara en samling, ett experiment eller något
annat pedagogiskt som också är kopplat till läroplanen. Man väljer ett eller ett par
mål ur läroplanen som syftar till det man vill uppnå.
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Temiinsplanering

Mål för kommande termin kopplat till läroplanen

Ansvariga persoaer/ansvarsområde
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Månadsplanering Månad

Månadsplaaeringen görs under APT.

Vad händer denna månad?

Ansvariga personer/ansvarsområde

Föregående månad, hur gick det?
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Analys, orsak till att det gick så?

Åtgärd för utveckling
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Veckoplanering Grupp

Vecka

Vad gör vi i veckan?

Föregående vecka.
Utvärdering, hur gick det?

Analys, orsaker till att det gick så?

Åtgärd för utveckling
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Undervisningsplanering

Område

Vad ska jag göra?

Namn

Datum

Hur ska jag göra?

Material som krävs

Varför gör jag det? Syfte.

Hur gick det? Reflektera över genomförandet.

Analys, varför gick det som det gick? Kunde jag ha påverkat situationen?
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Normer och värden
Mål
Förskolan ska sträva efter att varje bam utvecklar
öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att
hjälpa andra,
sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta stäUning till olika etiska dilemman
och livsfrågor i vardagen,
förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund
och oavsett kön, etiusk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattnmg, sexueU
läggning eller funktionsnedsättning, och
respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Utveckling och lärande
Mål
Förskolan ska sträva efter att varje barn
utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
utvecklar självständighet och tillit till sin egen iormåga,
känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra
kulturer,
utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och
förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar for gemensamma regler,
utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt
välbefinnande,

tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya
sätt att förstå sin omvärld,
utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
och försöker förstå andras perspektiv,
utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmäga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor,
argumentera och kommunicera med andra, —-—, -—^ — ——, -—o"-.
utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras
kommumkativa funktioner, utvecklar intresse för bUder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och
samtala om dessa,
utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar
och erfarenheter i mänga uttiycksformer som lek, bild, röreke, sång och musik,
dans och drama,
utvecklar sm förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande
egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för matning, tid och
förändring,
utvecklar sm förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras
problemställningar,
utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska
begrepp och samband mellan begrepp,
utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaUska fenomen,
utvecklar sin fönnäga att urskilja, utforska, dokiunentera, ställa frågor om och
samtala om naturvetenskap,
utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik
fungerar,
utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker,
material och redskap, och som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att
kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål

Bams inflytande
Mål
Förskolan ska sti-äva efter att varje barn
utvecklar sm förmåga att uttrycka små tankar och åsikter och därmed iä möjUghet att påverka sin situation,
utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för
förskolans miljö, och
utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom
att få delta i oUka former av samarbete och beslutsfattande
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Inlednuig
Enligt skollagen ska varje huvudman och varje förskoleenhet systematiskt och kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla utbildningen. Detta ska ske genom ett systematiskt
kvalitetsarbete som ska ske både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.

Kvalitetsarbete är en sammanfattande benämning på insatser där kvalitet och möjligheter till
förbättringar uppmärksammas och där förbättringsarbetet planeras, genomförs och
utvärderas i en kontinuerlig process.

Inom skolan och förskolan har personalen aUtid arbetat för att utveckla verksamheten. I
skollagen stadgas numera att detta kvalitetsarbete ska göras systematiskt genom att både
huvudmannen och förskolechef kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar utbildningen,
Skollagen 4 kap. 3 och 4 §§.

Kvalitetsarbetet sker på flera nivåer, både på nationell nivå, på huvudmannanivå och på
enhetsnivå. Det kvalitetsarbete som utförs på nationell nivå och huvudmannanivå påverkar
förskolan, vUket innebär att förskolechefen måste anpassa enhetens kvalitetsarbete till detta.

Mycket av det arbete som redan utförs inom förskolan är systematiskt kvalitetsarbete. Det
gäller bland annat arbete mot kränkande behandling och arbetsmiljöarbete.

Syftet ined kvalitetsarbetet
Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är att uppfylla de nationella målen för
utbildningen. Skollagen 4 kap. 5 §.

Reglering
Det systematiska kvalitetsarbetet regleras i Skollagen4 kap. 3-8 §§. De allmänna råden gäller
för hela skolväsendet, alltså både för förskola, förskoleklass, fritidshem och de olika
skolformerna inklusive grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola,
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i
svenska för invandrare.

Rutin for systeniatiskt kvalitetsarbete Solberga Förskolor
Denna rutin för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas inom Solberga Förskolor är framtagen för
att tydligt beskriva huvudmannens ansvar inom detta område, rutinen ska vara väl förankrad
hos Solberga Förskolors förskolechefsamt biträdande förkolechef. De är i sin tur ansvariga
för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas på den egna enheten.

Kvalitetsarbetet bedrivs utifrån förskolans läroplan. Ett årshjiil har tagits fram i syfte att
tydligt visa med vilken frekvens samt när under året olika aktiviteter ska följas upp,
analyseras samt återrapporteras till huvudmannen.

Uppföljning av resultat och måluppfyllelse
De metoder som kontinuerligt används är:
- Plan mot diskriminering och kränkande behandling
- Själwärdering av verksamheten genom 5-stegsmetoden.
- Enkätundersökning till barn och föräldrar.

Solberga Förskolor har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet
bedrivs systematiskt och är förankrat i verksamheten. Planerna utvärderas och följs
kontinuerligt upp på huvudmannanivå.
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5-stegsmetoden är en metod för att på samtliga nivåer i verksamheten planera, utvärdera
samt analysera verksamhetens kvalitet. Syftet är att mäta kvalitén utifrån personalens egen
granskning av vad som fungerar bra men även vad som behöver förbättras. Se bilaga.

Solberga Förskolor genomför årligen enkätundersökning, där föräldrar samt barn svarar på
frågor om hur de uppfattar verksamheten. Frågorna handlar bland annat om trygghet och
bemötande. Dessutom får alla femåringar svara på frågor med hjälp av en pedagog.
Förskolans resultat analyseras och förbättringsåtgärder vidtas. Förbättringsåtgärder belyses i
det nästkommande årets verksamhetsplan.
Utöver ovanstående resultat ska även huvudmannens och verksamhetens årshjul följas upp,
analyseras och rapporteras på respektive nivå.

Analys och bedömning av utvecklingsbehov
Utifrån de analyser som gjorts på förskolan och rapporterats in till huvudmannen gör
förskolechefen en sammanfattad analys och bedömning av vilka behov som finns i
verksamheten och vad som behöver prioriteras ytterligare. I de fall ytterligare information
behövs för att göra dessa bedömningar kan denna begäras in av biträdande förskolechefpå
förskolan.

Med hänsyn till det som framkommit vid ovanstående analys gör förskolechefen en
bedömning över om det behövs en omfördelning av resurser eller ansvar för att tillmötesgå
de behov som finns.

Planering och genomförande
När prioriterade behov och insatser har identifierats diskuteras dessa meUan förskolechef
och biträdande förskolechef. I samråd med huvudmannen diskuterar förskolechefen de
förutsättningar som förskolan behöver för att uppfylla de nationella målen. Syfte samt tydliga
mål, såväl kort som långsiktiga tas fram för respektive utvecklingsområde.
Förskolechefen följer upp att beslutade utvecklingsinsatser genomförs genom kontinuerlig
kontakt med ansvarig för respektive utvecklingsområde.

Rutiner för klagomål
Möjlighet att lämna klagomål mot utbUdningen finns reglerat i Skollagen kapitel 4 § 8.
På Solberga förskolor sker det genom att vårdnadshavare och andra intressenter ges
möjlighet att muntligt eller skriftligt lämna klagomål på Solberga Förskolors verksamheter. I
syfte att utveckla och förbättra verksamheterna är det angeläget att klagomål framförs till den
det berör. Lämpligen sker det genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till den
händelse som lett till att klagomål framförs. Klagomål från barn och elever, vårdnadshavare
eller annan intressent lämnas tUl förskolechefen på verksamheten.
Klagomål kan riktas mot enskild person, bolaget, verksamheten eller barn.
När skrifdigt klagomål framförs Hnns en särskild blankett att använda, den ligger på
hemsidan. Blanketten skickas till förskolechefen som också ansvarar för att en utredning sker
och lämnar skriftligt svar inom 14 dagar.
Ar man inte nöjd med utredningen och det skrifdiga svaret kan man vända sig till
huvudman för Solberga Förskolor.
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Årshjul Systematiskt Kvalitetsarbete

Solberga Förskolor

Föräldraräd

Planeringslördag

Planeringslördag

Bokslut ekononai, sjukfi-ånvaro och
måluppfoljning.

Plan mot disfauninering och kränkande

behandling uppföljning.

Terminsutvärderiiig 5- stegsmodellen

Föräldraenfåt. Medarbetarenkät

Utvärdering och revidering av plan
mot diskriminering och kränkande
b .dling

November

FöiSldraräd. Enkät feinänngar

Arbetsmiljö och risldiedomning.

Planeringslördag Planeringslördag Analys av femånngsenkät, föräldraenkät samt
medarbetarenkät.

Årets verksamhetsplan Dörjar gälla. Förskolan
börjar aribeta med de nya målen.

Ekonomisk uppföljning och prognos.

Låsärsutvärdering - Revidering 5 -
stegsmodellen

ts

^'

Revidering av verksamhetsplan inför
kommande år.
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5-stegsmetoden
Steg l.
Lektionsnivå. Ansvarig för lektionstillfället sätter mål kopplat till läroplanen. Genomförandet
planeras. Efter genomförd lektion utvärderas och analyseras genomförandet samt ges förslag
till utveckling av den genomförda aktiviteten. Genomförandet fotodokumenteras för att
påvisa barnens utveckling.

Steg 2.

Veckonivå. Planering av vad som ska ske under veckan kopplat till det pedagogiska årshjulet.
Utvärdering samt analys och förslag tUl förbättring av föregående veckas planering.

Stegs.
Månadsnivå. Grovplanering av vad som ska ske under månaden kopplat till det pedagogiska
årshjulet. Denna planering genomförs på den gemensamma planeringen med hela förskolans
arbetslag. Utvärdering samt analys och förslag tiU förbättring av föregående månads
grovplanering.

Steg 4.
Terminsnivå. På terminens första planeringsdag beslutas förskolans mål för kommande
termin. Föregående termin utvärderas, arbetet analyseras och förbättringsområden belyses.

Stegs.
Läsårsnivå. På årets första planeringsdag revideras och beslutas årshjulet. Det föregående
året utvärderas, analyseras och förbättringsområden belyses och dokumenteras. Kommande
års mål beslutas. Kommande läsår grovplaneras för att täcka in läroplanens samtliga delar.

För samtliga steg finns blanketter för att underlätta arbetet samt göra pedagogernas
dokumentation enhetligt.

Reviderad 18.03.05
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Protokoll 2018-10-22

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:15 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §83

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-22

Datum för överklagan 2018-10-25 till och med 2018-11-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§83 - Tillsyn Solberga Förskolor i Lanna 2018-08-28 (KUB 18-
881)
Ärendebeskrivning

I enlighet med Kultur- och bildningsnämndens internkontrollplan för 2018 har en tillsyn av 
Solberga förskolor i Lanna genomförts av kultur- och bildningsförvaltningens 
verksamhetsutvecklare, Jan-Åke Stolt Karlsson, med stöd av Ann-Christine Soting (en av 
kommunens förskolechefer) med specifik kompetens. Tillsynsdatum: 28 augusti 2018 hos 
huvudman: Solberga Förskolor AB, Org.nr: 556955-5658.

Tillsynen är den första som genomförs i verksamheten (och även den första för Lekebergs 
kommun).

Tillsynen är genomförd utifrån skollagen (2010:800) 26 kap. 4 § och läroplan för förskolan, 
Lpfö 98, rev. 2010. Tillsynens upplägg innebar att Solbergas ansvariga fick svara på en 
frågelista som lämnades in någon vecka innan tillsynen den 28 augusti 2018 (bifogas denna 
tjänsteskrivelse).

Kultur- och bildningsförvaltningen noterade vissa mindre förbättringsområden (t.ex. viss 
otydlighet gällande organisation/chef samt att arbetet med likabehandling inte kommit igång 
än, se bilaga 1). Bedömningen är dock att detta är av mindre betydelse för verksamhetens 
kvalitet.

Förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden
1. godkänner tillsynsrapporten
2. beslutar att de avvikelser som framkommit följs upp och återrapporteras till nämnden vid 
kommande tillsyn.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur och bildningsnämnden
1. godkänner tillsynsrapporten
2. beslutar att de avvikelser som framkommit följs upp och återrapporteras till nämnden vid 
kommande tillsyn.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsrapport - (KUB 18-881-2)
 Bilaga 1 - Minnesanteckningar - (KUB 18-881-2.2)
 Bilaga 2 - Tillsyn Solberga aug 2018 - (KUB 18-881-2.1)
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1 Inledning - övergripande om intern kontroll 
Enligt Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet ska nämnderna varje år anta en särskild plan för uppföljning av den 
interna kontrolleninom sin verksamhet. Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7. Det är alltid respektive nämnd som har 
det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen i 
kommunen vid behov utfärda regler och anvisningarför den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Det är viktigt att 
detta dokumenteras och antas av nämnd. 

Varje år beslutar kommunstyrelsen om några särskilda punkter som är gemensamma för hela kommunen och som samtliga nämnder ska ha 
med i sin intern kontroll för det kommande året. 

Kontrollplanerna ska antas i samband med beslut om MER-plan och innehålla. 

 Vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp. 

 Omfattningen på uppföljningen (frekvensen). 

 Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

 Till vem uppföljningen ska rapporteras. 

 När rapportering ska ske. 

 Genomförd riskbedömning. 

Respektive nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har 
därvid att tillse att: 

 En organisation upprättas för den interna kontrollen. 

 Regler och anvisningar antages för den interna kontrollen. 

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för: 

 Hur planering och rapportering av internkontrollarbetet ska gå till. 

 Introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär. 

Internkontrollplanerna ska innehålla följande delområden 

1. Administration 
2. Ekonomi 
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3. Personal 
4. Verksamhet 

1.1 Riskbedömningsmatris 
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2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 

 

 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

Allvarlig 
(konsekvenserna för 
verksamheten skulle 
vara allvarliga) 

3 Möjlig (det finns risk för 
att fel ska uppstå) 

Kännbar 
(konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

2 Mindre sannolik (risken 
är mycket liten att fel 
ska uppstå) 

Lindrig 
(konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

1 Osannolik (risken är 
praktiskt taget obefintlig 
att fel ska uppstå) 

Försumbar 
(konsekvensen för 
verksamheten är 
försumbar och kan 
negligeras) 

 

 

5 4 

3 

8 

7 6 

2 1 
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Kritisk Medium Totalt: 8 

 

Kategori   Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde 

Administration  1  Nämndens beslut genomförs/verkställs 
inte. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

2  Nämnden vet inte vad som beslutats på 
delegation. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

Ekonomi  3  Att förvaltningen går miste om statliga 
bidrag. 

3. Möjlig 3. Kännbar 9 

4  Att förvaltningen inte återsöker beviljade 
bidrag. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Personal  5  Ökad oro och stress i verksamheterna på 
grund av budgetförutsättningarna 2018. 

4. Sannolik 4. Allvarlig 16 

Verksamhetsspecifik  6  Att nämnden inte uppfyller tillsynsansvar 
för fristående förskola enligt lag. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

7  Den kommunala biblioteksplanen 
genomförs/verkställs inte. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

8  På grund av lägre personaltäthet når inte 
barn/elever i förskola, skola och 
pedagogisk omsorg målen i läroplanerna. 

3. Möjlig 4. Allvarlig 12 

1 7 
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2 Uppföljning 

2.1 Administration 

2.1.1 Nämndens beslut genomförs/verkställs inte. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av verkställighet av politiskt fattade 
beslut. 

Sammanställning av politiskt 
fattade beslut - Tillfälle 1. 

 Mindre avvikelser 2018-07-31 Linda Kirrander 

Metod 
Sammanställning av politiskt fattade beslut och 
verkställighet. 

Kommentar 

En genomgång av politiskt fattade beslut för perioden 2015-2018 har gjorts utifrån uppdrag 
som nämnden gett förvaltningen. Genomgången visar det i några ärenden är klart vem som 
ansvarig samt om uppdrag överlämnats vid uppsägningar. 

  

Sammanställning av politiskt 
fattade beslut - Tillfälle 2 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Linda Kirrander 

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Fortsatt uppföljning  Ej påbörjad 2018-12-31  

2.1.2 Nämnden vet inte vad som beslutats på delegation. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Stickprov av delegationspunkter. Stickprov - Tillfälle 1  Mindre avvikelser 2018-04-30 Linda Kirrander 

Metod Stickprov - Tillfälle 1  Större avvikelser 2018-10-31 Linda Kirrander 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Stickprov av slumpvis utvalda delegationspunkter. 

Resultat av kontroll 

Stickprov har gjorts för punkt 7 i 
delegationsordningen som gäller "Rätt att ingå avtal 
som inte är av principiell betydelse eller i övrigt av 
större vikt och som avser den löpande verksamheten 
hos kultur- och bildningsförvaltningen" samt punkt 8 i 
delegationsordningen "Teckna avtal med aktörer för 
kulturarrangemang i förskola och skola" för perioden 
180101-180423. 

Gällande registrerde avtal för den angivna perioden 
valdes slumpmässigt 

KUB 18-187 (Nyttjanderättsavtal (markupplåtelse) för 
mountainbike-led Lekeberg 1:1), KUB 18-58 
(Konsultavtal gällande Konsulttjänst för utveckling av 
skolskjutsverksamheten Lekeberg kommun) och KUB 
18- 215  (Programvatal för skolteaterproduktion) 

Stickproverna visar att det för två av tre avtal inte 
finns något delegationsbeslut registrerat. 

Kommentar 

Stickprovet innebär en kontroll av hur många av de tillsvidareanställningar som skett i 
förvaltningen för perioden 1 januari 2018 till 30 september 2018 som har redovisats som 
delegationsärende till nämnden. Enligt lönekontoret har totalt har 47 personer 
tillsvidareanställts under perioden och av dessa har 21 registrerats i Platina, hittills har 17 st 
anmälts till nämnden. 

 

Åtgärd Status Slutdatum Ansvarig 

Information om delegationsordning  Pågående 2018-10-31  

Fortsatta informations- och utbildningsåtgärder  Pågående 2018-12-31  
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2.2 Ekonomi 

2.2.1 Att förvaltningen går miste om statliga bidrag. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Omvärldsbevakning av möjliga bidrag. Sammanställning av 
omvärldsbevakning. 

 Inga avvikelser 2018-04-30 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Sammanställning av bidrag att söka. 

Kommentar 

Trots underbemanning är bedömningen att förvaltningen hunnit med att söka de bidrag som 
kunnat sökas från Skolverket. Det är Tomas Andersson som varit den från ledningsgruppen 
som haft extra fokus på bidragsområdet. Här får förvaltningen också bra stöd från 
förvaltningsekonom Sandra Magnusson. Bidrag som sökts och eller återrapporterats: Läxhjälp 
huvudmän, Kvalitetssäkrade åtgärder, Högskolestudier specialpedagog, Introduktionsprogram, 
Lovskola, Elevhälsa, Samordnare nyanlända. 

2.2.2 Att förvaltningen inte återsöker beviljade bidrag. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av sökta bidrag. Kontroll att beviljade bidrag 
rekvirerats - Tillfälle 1. 

 Inga avvikelser 2018-04-30 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Kontroll att beviljade bidrag återsökts/rekvirerats. 

Kommentar 

2018-05-06 genomförde Jan-Åke Stolt Karlsson en kontroll på Skolverkets hemsida att de 
bidrag som kunnat sökas (se övan) hade sökts och beslutats utifrån att korrekta ansökningar 
lämnats in av förvaltningen. 

Kontroll att beviljade bidrag 
rekvirerats - Tillfälle 2. 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Tomas 
Andersson1 
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2.3 Personal 

2.3.1 Ökad oro och stress i verksamheterna på grund av budgetförutsättningarna 2018. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av personalens hälsa. Uppföljning av arbetsmiljö -
 Tillfälle 1. 

 Mindre avvikelser 2018-07-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Uppföljning av sjukfrånvaro, medarbetarenkät och 
utvecklingssamtal och andra personalsamtal som t.ex. 
avgångssamtal. 

Kommentar 

Internkontrollen visar på en positiv trend gällande förvaltningens sjukfrånvaro jämfört med 
jan-maj 2017 (se bild nedan). När det gäller upplevd oro/stress bland personalen så visar bl.a. 
medarbetarundersökning och chefers olika rapporter på att den har varit hög periodvis 
och/eller för vissa verksamheter under januari-juni bl.a. med koppling till att chefer/personal 
slutat och/eller till MER-planen -18 och dess mål vs medel. Bedömningen från KUBs LG är att 
läget gällande oro/stress totalt sett blivit bättre senaste månaden i.o.m. att nya tjänster 
tillsatts. 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

 

Uppföljning av arbetsmiljö -
 Tillfälle 2. 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 
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2.4 Verksamhetsspecifik 

2.4.1 Att nämnden inte uppfyller tillsynsansvar för fristående förskola enligt lag. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Tillsyn genomförs. Resultat av tillsyn.  Inga avvikelser 2018-10-15 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Verksamhetsbesök med färdiga kontrollfrågor som 
sammanställs och återförs till verksamheten för ev. 
åtgärd. 

Kommentar 

Tillsyn av Solberga förskolor genomfördes 28 aug -18. Som underlag användes en 
frågechecklista för att säkerställa att alla lagkrav kontrollerades. Resultatet av tillsynen visar på 
att Solberga bedriver en verksamhet med god kvalitet och i enlighet med gällande 
styrdokument. Dessutom upplevdes en god stämning, öppenhet, tillgänglighet och en ärlig 
samarbetsvilja. De mindre förbättringsområden som noterades i tillsynsrapporten kommer 
följas upp vid kommande tillsyn. Tillsynsrapport ihop med tjänsteskrivelse tas upp vid 
nämndmöte 2018-11-06. 

2.4.2 Den kommunala biblioteksplanen genomförs/verkställs inte. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av biblioteksplanens åtgärder. Sammanställning av 
biblioteksplanens åtgärder. 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Sammanställning av genomförda åtgärder/insatser. 

 

2.4.3 På grund av lägre personaltäthet når inte barn/elever i förskola, skola och pedagogisk omsorg målen i 

läroplanerna. 

Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 
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Kontrollmoment Uppföljning Status Slutdatum Ansvarig 

Uppföljning av måluppfyllelse. Sammanställning och analys -
 Tillfälle 1. 

 Inga avvikelser 2018-07-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

Metod 
Resultaten mäts mot uppsatta mål. Tillgänglig statlig 
statistik används som referensunderlag. 

Kommentar 

Baseras på förvaltningschefens bedömning i aug -18 inklusive svårighet att följa upp denna risk 
på ett tillförlitligt sätt. 

Sammanställning av analys -
 Tillfälle 1 

 Ej påbörjad 2018-12-31 Jan-Åke Stolt 
Karlsson 

2.5 Slutsatser av uppföljning 

Kontrollen av delegationsbeslut visar att det finns en stora skillnader i fördelningen av inrapporterade tillsvidareanställningar mellan de olika 
enheterna inom förvaltningen. 

Gällande tillsynen av Solberga visar den att de bedriver en verksamhet med god kvalitet och i enlighet med gällande styrdokument. 
Dessutom upplevdes en god stämning, öppenhet, tillgänglighet och en ärlig samarbetsvilja. 

2.6 Åtgärder 

Förvaltningen kommer att fortsätta påbörjade informations- och utbildningsåtgärder om vikten av att redovisa delegationsärenden till 
nämnden till såväl chefer som tjänstepersoner inom förvaltningen som har rätt att fatta beslut per delegation. 

De mindre förbättringsområden som noterades vid tillsynen och har rapporterats i tillsynsrapporten kommer en uppföljning ske vid 
kommande tillsyn. 
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Dnr: KUB 18-44

   

Tjänsteskrivelse – Intern kontrollrapport 3 för kultur- 
och bildningsnämnden 

Ärendebeskrivning
I samband med prognosrapporterna redovisas även den löpande uppföljningen av 
internkontrollplanen. Rapport 3 avser kontrollmoment för perioden 2018-07-31 till 
2018-10-31. De två moment som följts upp för perioden är redovisning av 
delegationsbeslut där redovisningen delegationsbeslut av tillsvidareanställningar 
kontrollerats samt kommunens tillsynsansvar för fristående förskola. 

Uppföljningarna visar på en större avvikelse avseende redovisningen av 
delegationsbeslut medan tillsynen en fristående förskola inte visar på några 
avvikelser.   

1 Bakgrund
Följande två riskmoment har följts upp per 31 oktober i enlighet med kultur- och 
bildningsnämndens interna kontrollplan:

1. Nämnden vet inte vad som beslutats på delegation.
2. Att nämnden inte uppfyller tillsynsansvar för fristående förskola enligt lag.

2 Analys

2.1 Kontroll av delegationsbeslut
Den punkt i delegationsordningen som följts upp är tillsvidareanställningar.  och hur 
många av samtliga tillsvidareanställningar för perioden 1 januari 2018 till 30 
september 2018 som redovisats till nämnden. Enligt löneavdelningen har 47 st 
tillsvidareanställningar skett inom kultur- och bildningsförvaltningen för perioden. Av 
dessa finns 21 st registrerade i Platina och 17 st har hittills rapporterats som 
delegationsbeslut till nämnden. Den bristande rapporteringen får anses vara en 
större avvikelse.

Kontrollen visar att det finns en stora skillnader i fördelningen av inrapporterade 
tillsvidareanställningar mellan de olika enheterna inom förvaltningen. 

2.1.1 Åtgärder
Förvaltningen kommer att fortsätta påbörjade informations- och utbildningsåtgärder 
om vikten av att redovisa delegationsärenden till nämnden till såväl chefer som 
tjänstepersoner inom förvaltningen som har rätt att fatta beslut per delegation. 
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2.2 Tillsyn av fristående förskola
Gällande tillsynen har förvaltningen gjort verksamhetsbesök med färdiga 
kontrollfrågor som sammanställs och återförs till verksamheten för ev. åtgärd. 
Tillsynen av Solberga förskolor genomfördes 28 aug -18. Som underlag används en 
frågechecklista för att säkerställa att alla lagkrav kontrolleras. 

Resultatet av tillsynen visar på att Solberga bedriver en verksamhet med god kvalitet 
och i enlighet med gällande styrdokument. Dessutom upplevdes en god stämning, 
öppenhet, tillgänglighet och en ärlig samarbetsvilja. De mindre förbättringsområden 
som noterades i tillsynsrapporten kommer följas upp vid kommande tillsyn. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner intern kontrollrapport 3 för kultur- och 
bildningsnämnden.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica SkantzLinda Kirrander
förvaltningschef Handläggare Handläggare
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Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:15 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §84

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-22

Datum för överklagan 2018-10-25 till och med 2018-11-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§84 - Intern kontrollrapport 3 för kultur- och bildningsnämnden 
(KUB 18-44)
Ärendebeskrivning

I samband med prognosrapporterna redovisas även den löpande uppföljningen av 
internkontrollplanen. Rapport 3 avser kontrollmoment för perioden 2018-07-31 till 2018-10-
31. De två moment som följts upp för perioden är redovisning av delegationsbeslut där 
redovisningen delegationsbeslut av tillsvidareanställningar kontrollerats samt kommunens 
tillsynsansvar för fristående förskola.

Uppföljningarna visar på en större avvikelse avseende redovisningen av delegationsbeslut 
medan tillsynen en fristående förskola inte visar på några avvikelser.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner intern kontrollrapport 3 för kultur- och 
bildningsnämnden.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner intern kontrollrapport 3 för kultur- och 
bildningsnämnden.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 18-44-3)
 Intern kontrollrapport 3 - (KUB 18-44-22)
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollrapport 3 för kultur- och bildningsnämnden - (KUB 18-44-21)
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Klicka här för att skriva ärenderubrik.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2019. 
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska årshjulet och 
regionfullmäktiges sammanträdestider. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden 

1. antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet

Måndag 21 januari, kl. 8.15
Måndag 18 mars, kl. 8.15
Onsdag 8 maj, kl. 8.15
Måndag 19 augusti, kl. 8.15
Måndag 23 september, k. 8.15
Måndag 28 oktober, kl. 8.15
Måndag 9 december, kl. 8.15

2. antar följande sammanträdestider för kultur- och bildningsnämnden

Tisdag 29 jan, kl. 13.00
Tisdag 26 mars, kl. 13.00
Tisdag 14 maj, kl. 13.00
Tisdag 27 augusti, kl. 13.00
Tisdag 1 oktober, kl. 13.00
Tisdag 12 november, kl. 13.00
Måndag 16 december, kl. 13.00

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Linda Kirrander
Förvaltningschef Handläggare
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Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:15 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §85

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-22

Datum för överklagan 2018-10-25 till och med 2018-11-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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§85 - Sammanträdestider för Kultur- och bildningsnämnden 2019 
(KUB 18-861)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2019. 
Sammanträdestiderna är framtagna med hänsyn till det ekonomiska årshjulet och 
regionfullmäktiges sammanträdestider.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden
1. antar följande sammanträdestider för arbetsutskottet

21 januari, kl,. 8.15
18 mars, kl, 8.15
8 maj, kl. 8.15
19 augusti, kl. 8.15
23 september, k. 8.15
28 oktober, kl. 8.15
9 december, kl. 8.15

2. antar följande sammanträdestider för kultur- och bildningsnämnden

29 jan, kl. 13.00
26 mars, kl. 13.00
14 maj, kl. 13.00
27 augusti, kl. 13.00
1 oktober, kl. 13.00
12 november, kl. 13.00
16 december, kl. 13.00

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 Sammanträdestider 2019 - (63298)
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2019 - (KUB 18-861-1)
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Tjänsteskrivelse - Badplatsrapport 2018

Ärendebeskrivning
Rapport avseende Lekebergs kommuns badplatser sommaren 2018.

1 Bakgrund
I Lekebergs kommun finns sex offentliga badplatser: Leken (EU-bad), Lanna badgruva, 
Brogaland, Lillsjön, Sixtorp och Trumön. Kommunen ansvarar för skötseln av Lanna 
badgruva och Lekens badplats medan Mullhyttans IF, via ett skötselavtal, har 
tillsynsansvar och viss skötsel av Brogalandet. Lillsjön och Sixtorps badplats ägs av 
Region Örebro län men Sixtorps badplats sköts via avtal av kommunens teknik- och 
serviceavdelning. Trumön är privatägt.

2 Analys
Miljöförvaltningen utför tre kontroller/säsong av badvattnet. Resultaten rapporteras 
av Miljöförvaltningen till Havs- och vattenmyndighetens (HoV’s) badvattenportal, där 
det offentliggörs på www.havochvatten.se/badplatsen 

Leken är ett så kallat EU-bad, vilket medför fyra vattenprover per säsong. Detta ger 
det underlag som behövs över tid för att kunna sätta en klassning (som Havs- och 
Vattenmyndigheten ansvarar för) på badvattenkvalitet. Historiskt har inte de andra 
badplatserna i kommunen blivit provtagna tillräckligt ofta under en säsong (minst tre-
fyra gånger) i tillräckligt många år (mellan 3 och 4 år i rad) för att man ska kunna göra 
en sådan bedömning från HoV’s sida.  

Årets resultat av de tagna vattenproverna visade utmärkt badvattenkvalité i Leken. I 
Lanna badgruva, Lillsjön, Sixtorp och Brogaland är provtagningen inte tillräckligt 
omfattande för att kunna sätta en klassificering (baden faller inte under EU:s 
förskrifter för EU-bad). Provtagning som utförts vid de fyra badplatserna visar dock 
att badvattnet varit tjänligt. 

Sommaren 2018 års varma väder medförde en del utmaningar vid kommunens 
badplatser. Det höga besöksantalet bidrog bland annat till att frekvensen av 
sophämtning och städning inte räckte till. Leken och Lanna badgruva har varit mest 
utsatta. Även parkeringsproblematik uppstod på grund av det höga besöksantalet. 
Besökare parkerade sina bilar på privata marker samt längs vägarna vid badplatserna. 
Detta gjorde att länsbussar och eventuella utryckningsfordon inte hade tillräcklig 
framkomlighet. 
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Många och starka synpunkter från medborgare har inkommit till kommunen via mail 
och telefonsamtal under våren och sommaren. 

Berörda avdelningar inom kommunen har kopplats in och dialog har även förts med 
externa aktörer som polis, nattvandrare, föreningsliv och länstrafiken. 

En rad olika åtgärder har vidtagits under våren/sommaren, bland annat:

 Ökad frekvens av sophämtning
 Ökad frekvens av städning vid Lanna badgruva
 Utökad parkeringsyta vid Lanna badgruva
 Parkeringsvakter vid Lanna badgruva

Mot bakgrund av sommarens utmaningar har Kultur- och bildningsförvaltningen fått i 
uppdrag att ta fram ett förslag på kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen 
av badplatserna i kommunen.

Kultur- och fritidsavdelningen fick ökade underhållskostnader för de kommunala 
sjöbaden 2017. Dessa ökade kostnader finns kvar och är lösta inom ram 2018, men 
kvarstår som olösta till 2019. 

3 Slutsats
Situationen vid kommunens badplatser i sommar har varit ansträngd och lett till att 
åtgärder vidtagits. Förvaltningen arbetar med att ta fram ett förslag på kort- och 
långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av badplatserna i kommunen.

 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Emma Godlund
Förvaltningschef Fritidsutvecklare

Sida 215 av 305



Protokoll 2018-10-22

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:15 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Harmen Rebel (Säkerhetsstrateg)
Emma Godlund (Fritidsutvecklare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §90

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-22

Datum för överklagan 2018-10-25 till och med 2018-11-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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§90 - Badplatsrapport 2018 (KUB 18-889)
Ärendebeskrivning

Rapport avseende Lekebergs kommuns badplatser sommaren 2018.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Yrkande

Anette Bergdahl (S) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att undersöka vad 
klassningen EU-bad innebär.

Propositioonsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom Anette Bergdahls (S) yrkande.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden

1. godkänner rapporten,

2. ger förvaltningen i uppdrag att undersöka vad klassningen EU-bad innebär.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Badplatsrapport 2018 - (KUB 18-889-1)
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Komplettering EU-klassning

En EU-klassning kan ses som en kvalitetsstämpel på en badplats. Alla badplatser som 
har mer än 200 badande gäster per dag under en säsong ska registreras som ett EU-
bad. En kommun kan också frivilligt registrera en badplats, som inte har det höga 
besöksantalet, och kontrollera det enligt reglerna för ett EU-bad. Reglerna för EU-bad 
innebär att det tas fyra vattenprover per säsong. Detta ger det underlag som behövs 
för att över tid kunna sätta en klassning (som Havs- och Vattenmyndigheten ansvarar 
för) på badvattenkvalitet. Skalan på denna klassning är; utmärkt, bra, 
tillfredsställande och dålig. Alla EU-bad ska ha tydlig skyltning som visar vilken 
klassning badvattnet har. Om badvattnet klassas som dåligt ska det finns en skylt som 
avråder från bad. 

Lekebergs kommuns EU-bad, Leken, visade på utmärkt badvattenkvalitet 2018.
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Tjänsteskrivelse – Förslag på kort- och långsiktiga 
åtgärder gälande hanteringen av badplatserna i 
kommunen

Ärendebeskrivning
Kultur- och bildningsförvaltningen fick uppdrag av nämnden att ta fram ett förslag på
kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av badplatserna i kommunen.

1 Bakgrund
I flera år har kommunens badplatser varit utsatta för skadegörelse, överträdelser på 
privata marker, nedskräpning och trafikproblematik med mera. Omfattningen på 
problemen är olika från år till år samt beroende av vädret. Sommaren 2018 var en 
ovanligt varm sommar vilket ledde till omfattande problematik vid badplatserna. 

2018 har badplatserna besökts av en stor mängd badgäster. De flesta besökare har 
haft en bra upplevelse, men ett antal incidenter har lett till irritation, besvikelse och 
frustration hos badgäster och främst hos närboende vid badplatserna. Vid både 
Leken och Lanna badgruva har nedskräpning och problem runt parkeringssituationen 
varit ett faktum. Badgäster och närboende vid Lanna badgruva har känt sig hotade 
vid ett flertal tillfällen. Den långa och varma sommaren har troligen bidragit till 
omfattningen av problemen. Problemen i och runt Lanna Badgruva fått en del 
uppmärksamhet i media. 

Kultur – och bildningsnämnden har uppdragit till förvaltningen att ta fram ett förslag 
på kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av badplatserna i kommunen. 

2 Förslag på åtgärder
En utvärdering av sommaren 2018 genomfördes med representanter både internt 
och externt. Kultur- och bildningsförvaltningen har analyserat problematiken ur ett 
verksamhetsperspektiv och säkerhetsstrategen och kommunpolisen har gjort en 
orsaksanalys relaterad till trygghet och brott.

Nedan redogörs för åtgärder som Kultur- och bildningsförvaltningen anser bör vidtas 
för att säkerställa trygghet och säkerhet vid badplatserna Leken och Lanna badgruva.

2.1 Parkering och trafik
2018 års parkeringsproblematik resulterade i att en gräsyta klipptes upp vid Lanna 
badgruva i syfte att utöka antalet parkeringsplatser och därmed minska risken för 
felparkering. Som en akut åtgärd anställdes parkeringsvärdar från ett extern företag 
för att säkerställa att trafikanter parkerade på anvisad plats samt stängde en bom när 
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parkeringen var full. Bedömning är att liknande åtgärder bör vidtas framöver både i 
Leken och Lanna badgruva. Önskvärt är att samarbeta med en eller flera lokala 
föreningar om parkeringstillsyn. 

2.2 Renhållning och städning
Frekvensen av soptömning visade sig vara otillräcklig. Mer frekvent tömning av 
sopkärl behöver beställas både för Leken och Lanna badgruva. Med tanke på 
sommarens höga besöksantal var även städfrekvensen otillräcklig, det måste stärkas 
upp framöver med daglig städning och tillsyn av badplatserna. Städning och tillsyn 
kan med fördel samarbetas med en förening eller annan lämplig aktör, förslagsvis 
med den som kommunen avtalar om kioskförsäljning med. Det är tydligt att det finns 
ett kontinuerligt behov av underhållsarbete vid badplatserna då skadegörelse 
förekommer.  

2.3 Utökning av bryggor i Lanna Badgruva
Badplatsens utformning vad gäller bryggor bör utvecklas. För att skapa plats åt fler 
målgrupper av badgäster föreslås att anlägga en U-formad brygga som små barn kan 
bada innanför mot stranden. En U-formad brygga innebär dessutom en större yta av 
brygga, jämfört med befintlig. För att minska antal badgäster som hoppar från 
klipporna och som vistas på avstängda rasriskområden föreslås att anlägga ett 
hopptorn längre ut i vattnet. 

 

2.4 Utökad skyltning vid badplatserna
Skyltningen vid båda badplatserna behöver ses över. Det behöver utökas och 
tydliggöras vad gäller trivselregler, parkeringsregler och väganvisningar.

2.5 Avtal med förening/företag
En erfarenhet från sommaren 2018 är att närvaro av trygga vuxna i och runt området 
kan ge en lugnande effekt och inverkan på badgästerna. Därför är det värdefullt för 
kommunen att ingå avtal med förening/företag eller motsvarande som vill bedriva 
försäljning, café eller liknande. Ett sådant avtal kan också innehålla uppdrag som att 
ansvara för tillsyn av området och parkeringssituationen samt tömning av sopkorgar 
vid behov. Beroende på avtalets utformning kan det vara förenat med en kostnad för 
kommunen. 

En förening/företag kan med fördel arrangera evenemang och liknande i området för 
att öka den sociala närvaron och tryggheten. Detta är önskvärt vid både Leken och 
Lanna badgruva.
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2.6 Utreda sträckan mellan Lanna badgruva och 
busshållplatsen

Många av sommarens incidenter vid Lanna badgruva skedde när badgäster var på väg 
till och från busshållplatsen. Dessa incidenter bidrog till att boende nära badplatsen 
upplevde otrygghet och hotfull situationer. Det finns därför ett behov av att se över 
den sträckan. Busshållplatsen ligger relativt långt från badplatsen och det finns 
många stickvägar och tomter som ligger längs transportsträckan. Många av tomterna 
saknar staket eller andra tomtavgränsningar. Transportsträckan mellan saknar gång- 
och cykelbana, varför större grupper måste transportera sig på vägen. Uppgifter har 
inkommit om att personer vistas på vägen i samband med att de väntar på bussen 
och att de medvetet stått i vägen för förbipasserande fordon m.m. Det innebär också 
en ökad olycksrisk när personer inte väntar på bussen på avsedd plats. Att flytta 
busshållplatsen kan vara en del av lösningen, men ytterligare utredning behövs för 
att se vad som är genomförbart. Det krävs en dialog mellan Länstrafiken, 
Trafikverket, privata markägare i området och kommunen. 

Om busshållplatsen inte kan flyttas kan det bli aktuellt med övervakning av 
transportsträckan för att öka tryggheten. Övervakningen kan bestå av exempelvis 
trygghetsvakter. 

Polisen kan, likt den gångna sommaren, öka sin närvaro på platsen genom att 
rondera, rycka ut på larm vid allvarligare händelser, planera trafikkontroller och i 
samband med rondering närvara vid vissa bussavgångar i den mån det finns patruller 
lediga.

2.7 Plan för att hantera oförutsedda händelser
En utsedd tjänsteperson ansvarar för att, under badsäsong, dagligen samla en 
lägesbild av badplatserna. Om lägesbilden försämras trots redan beskrivna åtgärder 
kontaktas ansvariga som beslutar om ytterligare åtgärder.  

2.8 Ekonomi
Kostnaderna för hantering av kommunens badplatser kommer att öka i och med att 
nödvändiga åtgärder vidtas. De ökade kostnaderna uppskattas vara 
ca 100 000–200 000 kr.

3 Slutsats
Lekebergs kommun kan ge förutsättningar till trygga badplatser genom åtgärder som 
parkeringsmöjligheter, ökad städ- och sophämtningsfrekvens, utöka antalet bryggor, 
förbättra skyltningen och samverkan med föreningar/företag. I både Leken och Lanna 
badgruva har majoriteten av problemen handlat om detta. Problemen går att angripa 
på ett relativt enkelt sätt genom ökad frekvens av städning, soptömning, större 
parkeringsyta och tillsyn av den. Det betyder att om åtgärder vidtas minskar 
förmodligen problematiken.
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Lanna Badgruva har dock utmaningar som kräver större åtgärder. Badplatsen har 
potential att vara en trevlig plats för badgäster, närboende och andra besökare som 
vill omge sig av områdets vackra natur. Åtgärderna handlar då främst om 
transportsträckan till och från busshållplatsen och ökad närvaro av vuxen för att öka 
känslan av trygghet och social kontroll.

Kostnaderna för hantering av kommunens badplatser kommer att öka i och med att 
nödvändiga åtgärder vidtas. De ökade kostnaderna uppskattas vara 
ca 100 000–200 000 kr.

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Emma Godlund Harmen Rebel
Förvaltningschef Fritidsutvecklare Säkerhetsstrateg
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Komplettering - ekonomisk kalkyl

Kostnaderna för hantering av kommunens badplatser kommer att öka i och med att 
nödvändiga åtgärder vidtas. De ökade kostnaderna uppskattas vara ca 200 000-
300 000 kronor, uppdelat på drift- och engångskostnader. Vissa åtgärder är svåra att i 
nuläget uppskatta kostnad för. 

Åtgärd Kostnad Totalt

*Städning,
Lanna badgruva och Leken 
lördagar och söndagar

Ca 30 000 kr per badplats 60 000 kr

*Utökning av sopkärl, 
Lanna badgruva och Leken

6 760 kr respektive 3 380 kr 10 140 kr

**U-formad brygga, 
Lanna badgruva

Ca 20 000 kr 20 000 kr

**Hopptorn, Lanna badgruva
Alternativ 1
Alternativ 2

Ca 80 000 kr
Ca 30 000 kr

80 000 kr
(30 000 kr)

*Avtal med förening/företag,
Leken och Lanna badgruva

Svårt att uppskatta i 
nuläget

**Skyltning,
Lanna badgruva och Leken 

Ca 10 000 10 000 kr

*Utökad parkeringsyta, 
Lanna badgruva

Ca 10 000 kr + 
gräsklippning ToS 
(ca 5 000 kr)

15 000 kr

*Oförutsedda händelser,
Kommunens badplatser

Svårt att uppskatta i 
nuläget

Totalt Grov uppskattning
 195 140 kr

*Uppskattade ökade driftkostnader
**Uppskattade ökade engångskostnader
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LEKEBERGS KOMMUN

Löpnr:
12KS246-2

Handläggare 

Thomas Kullberg
Thomas.Kullberg@Lekeberg.se

Lekebergs kommun Organisationsnr E-post Bankgiro
Bangatan 7 212000-2981 lekebergs.kommun@lekeberg.se 5924-3360
716 81 FJUGESTA
Tfn vxl: 0585-487 00

Förslag om utveckling av natur och fritidsområde vid Lanna badgruva

Sammanfattning av ärendet
Lekebergs kommun förvärvade fastigheten Lanna badgruva 2012 och planering av områdets 
framtida användning har inletts. Det berör den nuvarande badplatsen, omgivande naturområde 
och tillfarter till platsen. 

Beskrivning av ärendet
Natur och kultur
Norr om gamla E 18 finns ett område som klassas som nyckelbiotop.
I övrigt är de naturvärden som finns knutna till ädellövskogen. I området finns även platser 
med kulturhistoriskt värde.

Badgruvan
Badet nyttjas idag av både lokalbefolkning och besökare.

Fördjupad översiktsplan för Vintrosa -Lanna Vinna –området
I antagandehandlingen till Fördjupad översiktsplan för Vintrosa -Lanna Vinna –området 
är området vid Lanna badgruva beskrivet som område för natur, fritid och rekreation. 
Lanna badgruva ses i FÖP Vintrosa –Lanna  som en resurs för hela VINNA området. 
De naturvärden som finns ska beaktas och skyddas samtidigt som rekreationsmöjligheterna 
förbättras vid kommande utveckling av områdena. Tillgängligheten för gående och cyklister 
ses över. 

Utveckling av området
En idé om helhetslösning för långsiktig utveckling av området presenterades för KSAU 
måndag 8 oktober. Förslaget gillades i stort och ansvariga tjänstemän uppdrogs att utifrån 
vissa prioriteringar göra ett förslag till etappindelning och uppskattning av kostnader för 
inledande åtgärder. Beslutades även att projektet delvis ska finansieras med intäkter från 
försäljning av skog i samband med förvärvet av Badgruvan. 

Med detta som utgångspunkt har arbetsgruppen tagit fram ett förslag på åtgärder för att 
utveckla området. 

 Öka tillgänglighet för olika målgrupper, barnfamiljer, ungdomar, människor med 
funktionshinder.

 Skapa mötesplats för lokalbefolkningen och besökare.
 Anlägga ridleder och vandringsleder, cykelbana
 Anlägga parkeringsplatser och iordningställa tillfartsväg.
 Anlägga grill och sittplatser
 Skapa tematiska naturleder
 Omvandla delar av området från granåker till ädellövskog.
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 Informations om kultur och naturvärden i området.

Förlag till finansiering

Satsningen föreslås finansieras via medel från försäljningen av skogsfastighet ”Glasbruket” 
del av fastighet Västanås 2:1

För ärendet aktuella handlingar

Bilaga 1 Tidsplan och etappindelning
Bilaga 2 Kostnadsberäkning
Bilaga 3 Karta och idéskiss

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att inleda utvecklingsarbetet i enlighet med tidsplan och 
etappindelning i bilaga 1

LEKEBERGS KOMMUN

Undertecknad tillstyrker förslag till beslut

Lars Skoghäll
Kommunchef Handläggare

________________________________
Hikmet Hrustanovic
Handläggare

_________________________________
Thomas Kullberg
Handläggare

Bilaga 1
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Förslag till etappindelning

Etapp 1. Tillfartsvägar, parkering, tillgänglighet till/vid badet  
samt leder för vandring, ridning och cykel.
Avverka granskog till förmån för ädellövskog.

Etapp 2. Motionsaktiviteter, aktivitetsplats ( idrott, lek, motion) minigolf, café mm

Etapp 3. Ev. camping, utökad service (toaletter, utställning/skyltar mm)  

Grov tidsplanering

Etapp 1 Genomförs under 2013 -2014
Etapp 2 Genomförs under 2014 -2015
Etapp 3 När etapp 2 är avslutad och erforderliga beslut tas.

Bilaga 2 
Kostnadsberäkning
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Inrättande av ridstigar 1,2 km, vandringsleder 2 km, cykelbana (MTB) 3 km     c:a 600 000 kr

Tillfartsvägar 2 st (från gamla E18 och befintlig från söder), parkerings-
platser (100 platser), nerfart badet                   c:a 840 000kr

Förbättrad tillgänglighet och användning av/kring badet (utökad strand,
soldäck/brygga, sitt-/grillplatser 3 st, nytt trästaket                   c:a 225 000 kr

                    Summa: c:a 1 665 000 kr 

Kostnaderna är endast uppskattade, noggrannare beräkningar krävs inför respektive åtgärd. 
Anläggande av vägar och parkeringsytor är kostnadskrävande och kan eventuellt reduceras 
genom anpassning till en något lägre kapacitet 

Bilaga 3
Karta med idéskiss
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LEKEBERGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-01-08

Sid. 6

§ 5 Dnr 12KS246
Förslå om utvecklin av natur och fritidsområde vid Lanna bad va

Hikmet Hrustanovic, Sydnärkes byggförvaltning och Lars Skoghäll Kultur- och
ffitidschef presenterade, 2012-10-08~§ 134 för arbetsutskottet, ett förslag hur man kan
tänka sig att utveckla området kring Lanna badgruva i framtiden.

Hifanet Hrustanovic och Lars Skoghäll fick i uppdrag av arbetsutskottet att återkomma
I^eie!Siko!Sa^sförsl^g.för det Planerade projektet. De har utifrån vissa prioritenngajgj ort
?t-. °?ag ,tin etaPPmdelning och uppskattning av kostnader för inledande åtgärder.
Projektet ska delvis finansieras med intäkter från försäljning av skog
Jjamband med förvärvet av Badgruvan sålde kommunen skogsfastigheten
"Glasbruket" del av fastighet Västanås 2:1.
Med detta som utgångspunkt har arbetsgmppen tagit fram ett förslag på åtgärder för att
utveckla området.

• Okad tillgänglighet för olika målgrupper, barnfamiljer, ungdomar, människor med
funktionsnedsättningar.
Skapa mötesplats för lokalbefolkningen och besökare.
Anlägga ridleder och vandringsleder, cykelbana.
Anlägga parkeringsplatser och iordningställa tillfartsväg.
Anlägga grill och sittplatser.
Skapa tematiska naturleder.

Omvandla delar av området från granåker till ädellövskog.
Information om kultur och naturvärden i området.

För ärendet aktuella handlingar:
Bilaga l Tidsplan och etappmdelning
Bilaga 2 Kostnadsberäkning
Bilaga 3 Karta och idéskiss

Koinmuns relsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta

att inleda utvecklingsarbetet i enlighet med tidsplan och etappindelning i bilaga l

Kommunstyrelsen behandling av ärendet;

Håkan Söderman (M) yrkar att man i bilaga l stryker det som gäller etapp 3.

Kommuns relsens beslut
Koinmujnstyrelsen beslutar

att mleda utvecklmgsarbetet i enlighet med tidsplan och etappindelning i bilaga l
att finansiera projektet med intäkt från försäljning av skogsfastighetenVästanås 2:1
att etapp 3 utgår

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 2018-10-22

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:15 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Harmen Rebel (Säkerhetsstrateg)
Emma Godlund (Fritidsutvecklare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §91

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-10-22

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-22

Datum för överklagan 2018-10-25 till och med 2018-11-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§91 - Förslag på kort- och långsiktiga åtgärder gällande 
hanteringen av badplatserna i kommunen (KUB 18-776)
Ärendebeskrivning

Kultur- och bildningsförvaltningen fick uppdrag av nämnden att ta fram ett förslag på
kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av badplatserna i kommunen.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar på att

1. förvaltningen får i uppdrag att inför nämndens sammanträde komplettera beslutsunderlaget 
med en ekonomisk kalkyl samt undersöka vilket som är kultur- och bildningsnämndens 
uppdrag utifrån beslut i komunfullmäktige gällande Lanna gruva.

2. att arbetsutskottet överlämnar ärende för beslut till nämnden.

Propositionsordning

Ordförande frågar arbetsutskottet om de ställer sig bakom Håkan Södermans (M) yrkande och 
finner att arbetsutskottet gör så.
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Justerare signatur

Beslut

Arbetsutskottet

1. uppdrar till förvaltningen att inför nämndens sammanträde komplettera beslutsunderlaget 
med en ekonomisk kalkyl samt undersöka vilket som är kultur- och bildningsnämndens 
uppdrag utifrån beslut i kommunfullmäktige gällande Lanna gruva.

2. att arbetsutskottet överlämnar ärende för beslut till nämnden.

Beslutsunderlag
 §78 KUB nämnd Kommunens badplatser sommaren 2018 - lägesrapport - (KUB 18-776-2)
 Förslag om utveckling av natur och fritidsområde vid Lanna Badgruva - (KUB 18-776-3)
 Reviderad Tjänsteskrivelse - Förslag på kort- och långsiktiga åtgärder gällande hanteringen av 

badplatserna i kommunen - (KUB 18-776-5)
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utveckling av Lanna badgruva
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A^\<ÖM

Medbor arförsla Motion

Det har inte undgått någon att det är ordningsbekymmer av stora mått vid och
runt Lanna badgruva.

Nedskräpning, folk som uträttat sina behov i privata trädgårdar, stökigt vid och
runt busshållplats, parkerade bilar längs vägen som utgör hinder för ev
blåljuspersonals framkomlighet, hot mot de bofasta då de försökt avyttra
objudna gäster från sina tomter, bespottning och hot mot hundrastare, listan
kan göras längre. Och nu det senaste, stenkastning mot privat fastighet så
glasrutor krossas. Att de boende runt badgruvan känner att de inte kan lämna
sina hem på grund av oro och rädsla över vad som sker med och runt deras

hem är inget annat än förkastligt. De boendes livssituation runt Lanna badgruva
är under sommarmånaderna ohållbar. Så här ska det inte vara!

Lekebergs kommun måste agera för de bofastas trygghet i Lanna och då
företrädesvis för dem boende runt badgruvan, och detta omedelbart!

Vi vet alla att det oftast är tillresta med buss som stökar och beter sig runt
Lanna badgruva. Länstrafiken kan inte rå över resenärers resmål så detta är en

helt kommunal ansvarsfråga då kommunen numera äger badgruvan.

Förslag till beslut för Lekebergs kommun är

-Att kommunen omedelbart tillsätter övervakningskameror och under hela
dygnet har kontinuitet av väktartillsyn med avyttringsrätt.
-Att sommaren 2019 utökat trygg- och säkerheten runt Lanna badgruva med
att även ha inhägnat gruvan med säkerhetsstaket, ha öppettider och en entré
där man tar ut en entréavgift.

Pernilla Marberg

Härvesta, Fjugesta

ordf. SD Lekeberg

^ /
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Protokoll 2018-09-24

Kommunfullmäktige
Tid Plats Plats
18:30-21:00 Hidinge skola Location  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Anna Bilock (Ekonomichef)

Ej tjänstgörande ersättare
Gun-Britt Grimsell (C) (ersättare)
Eva Bonnevier (C)
Leif Göransson (C)
Elin Nilsson (L)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C) (ordförande)
Britt Åhsling (M) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Ulla Kristina Fintling (C)
Kent Runesson (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Christina Pålsson (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Kenneth Hagström (S)
Mait Edlund (S)
Mikael Bergdahl (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Göran Östling (M)  ersätter Linnéa Hägglöf (M)
Yvonne Hagström (S)  ersätter Gunilla Pihlblad 
(S)
Olle Leijonborg (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson 
(FL)
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur

Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §49

Ordförande _________________________________________________________________
Amanda Höjer

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist Lennart M Pettersson

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-24

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-09-24

Datum för överklagan 2018-09-28 till och med 2018-10-20

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Justerare signatur

§49 - Medborgarförslag angående utvecklingen av Lanna 
badgruva (KS 18-667)
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit angående åtgärder med anledning av ordningsbekymmer 
runt Lanna badgruva.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och bildningsnämnden för 
besvarande.

Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kultur- och bildningsnämnden för 
besvarande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Medborgarförslag angående utvecklingen av Lanna badgruva - (KS 18-667-

2)
 Medborgarförslag om utveckling av Lanna badgruva - (KS 18-667-1)

Expedieras till 

Kultur- och bildningsnämnden

Pernilla Marberg
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Protokoll 2018-10-22

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:15 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Harmen Rebel (Säkerhetsstrateg)
Emma Godlund (Fritidsutvecklare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §89

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-10-22

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-22

Datum för överklagan 2018-10-25 till och med 2018-11-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-10-22

Justerare signatur

§89 - Medborgarförslag om utveckling av Lanna badgruva (KUB 
18-906)
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag har inkommit angående åtgärder med anledning av ordningsbekymmer 
runt Lanna badgruva. Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslag till kultur- och 
bildningsnämnden för besvarande.

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar på att nämnden överlämnar motionen till förvaltningen för 
framtagande av ett svar, svaret redovisas för kultur- och bildningsnämnden på sammanträdet i 
januari 2019. 

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom Håkan Södermans (M) yrkande och 
finner att arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden överlämnar motionen till förvaltningen för framtagande av 
ett svar, svaret redovisas för kultur- och bildningsnämnden på sammanträdet i januari 2019. 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 18-906-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 18-906-2)
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Tjänsteskrivelse 2018-10-18 1 (2)

Dnr: KUB 18-888

   

Simskola på Sannabadet 2018

Ärendebeskrivning
Rapport från sommarens simskola vid Sannabadet som genomfördes under perioden 
18 juni till 6 juli 2018.

1 Bakgrund
När simskolan startade på Sannabadet den 18 juni var 141 barn inskrivna i de olika 
grupperna vattenlek, nybörjare, nybörjare 1 och fortsättning. Av de 141 barn som var 
inskrivna i simskolan var 12 barn ej folkbokförda i Lekebergs kommun. Simskolan 
avslutades med att varje grupp hade en egen avslutning i anslutning till 
undervisningen. 

2 Genomförande
Sommarsimskolan på Sannabadet genomfördes i samarbete med arrendatorn av 
Sannabadet, under perioden 18 juni – 6 juli 2018. Det är första året som simskolan 
genomförs med nya arrendatorn för Sannabadet.

Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för marknadsföring, anmälningsprocess och 
gruppindelning inför simskolan. Från och med 9 april kunde vårdnadshavare anmäla 
sina barn till simskolan. De flesta anmälningar kom via kommunens hemsida, men en 
del anmälningar kom även via telefon. När simskolan startade var det 141 barn 
anmälda. Simskolan marknadsfördes genom kommunens hemsida, Facebook, annons 
i Nerikes Allehanda, Lekebergsbladet samt genom veckobrev från skolorna till 
vårdnadshavare.

Avgiften för tre veckors simundervisning har varit 350 kr per barn och 700 kr per 
familj. Lektionstiden har varit 30 minuter och efter de två första prova på gångerna 
var det 111 barn som genomförde simskolan. Simskolan har erbjudit undervisning i 
nivåerna; vattenlek, nybörjare, nybörjare 1 samt fortsättning. 

I och med att simskolan startade 18 juni övertog arrendatorn för Sannabadet 
ansvaret för genomförandet av simskoleverksamheten. Två simlärare, Ella-Sofie 
Uddmyr och Lena Säll, ansvarade för och genomförde simundervisningen. Simlärarna 
hade feriepraktikanter till sin hjälp. Undervisningen fungerade bra och 
tillfredsställande. 
Simskolan avslutades med att varje grupp hade en egen avslutning i anslutning till 
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Dnr: KUB 18-888

undervisningen. På avslutningen fick barnen diplom och glass samt prova att simma 
med kläder på. 

2.1 Genomsyrande perspektiv
Simskolan är till för barn från 4 år och uppåt. Barn skrivna i Lekebergs kommun har 
förtur.

2.2 Ekonomiska konsekvenser
Ansvarsfördelningen för simskolan är överenskommen genom avtal mellan Lekebergs 
kommun och arrendatorn av Sannabadet. Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för 
marknadsföring, anmälningsprocess, gruppindelning och bekräftelse till deltagarnas 
vårdnadshavare inför simskolan. Arrendatorn ansvarar för rekrytering, anställning 
och arbetsledning av simskolepersonal samt för genomförandet av de tre veckornas 
simskoleverksamhet. För detta erhåller arrendatorn intäkterna från deltagaravgifter.

 

3 Slutsats
Simskolan genomfördes på ett bra sätt utan incidenter. Samarbetet med den nya 
arrendatorn har visat sig fungera mycket bra. 

Förslag till beslut
Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Emma Godlund
Förvaltningschef Fritidsutvecklare
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Protokoll 2018-10-22

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:15 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Harmen Rebel (Säkerhetsstrateg)
Emma Godlund (Fritidsutvecklare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §92

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-10-22

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-22

Datum för överklagan 2018-10-25 till och med 2018-11-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-10-22

Justerare signatur

§92 - Simskola på Sannabadet 2018 (KUB 18-888)
Ärendebeskrivning

Rapport från sommarens simskola vid Sannabadet som genomfördes under perioden 18 juni 
till 6 juli 2018.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden godkänner rapporten.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Simskola på Sannabadet 2018 - (KUB 18-888-1)
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Fjugesta 2018-08-15

Kultur och Bildningsnämnden
Lekebergs kommun

Skötselbidrag för lokal, Brostugan

Brohyttans IF har fram t o m 2015 erhållit kommunalt skötselbidrag för vår klubbstuga, 
Brostugan. För åren 2016 och 2017 har vi hänvisats till att söka ”Bidrag lokala 
mötesplatser/kulturcentrum”. Det bidraget är på 5.000 kr per år.

Då vi använder vår lokal till gruppaktiviteter i genomsnitt 4 kvällar per vecka under höst och 
vårtermin och då i form av yoga och gymnastik och barnaktiviteter anser vi att lokalen mer  
är att betrakta som föreningslokal. Lokalen används året runt och är på ca 150 m2.

Under2017 uppgick våra kostnader för Brostugan till totalt 28.671 kr fördelat på el 18.000 kr, 
sophämtning 1.777 kr, försäkring 7.895 kr och underhåll 999 kr. 

Vi är måna om att kunna ha lokalen uppvärmd och i ordning då den är den enda lokal lämplig 
för vår typ av verksamheten som finns i närområdet och som vi vill erbjuda våra 
medlemmar. Vårt önskemål är att Brostugan hanteras som Föreningslokal B enligt 
kommunens ”Föreningsbidragsregler kultur-, idrotts- och friluftsverksamhet”

Med vänlig hälsning

För Brohyttans IF

Magnus Birgersson
ordförande
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Från: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Skötselbidrag Brostugan
Datum: 2018-08-16 13:46:47

Från: Håkan Söderman
Skickat: den 16 augusti 2018 06:01
Till: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>; Monica Skantz
<monica.skantz@lekeberg.se>; Emma Godlund <emma.godlund@Lekeberg.se>
Ämne: Fwd: Skötselbidrag Brostugan

Inkommen handling till nämnden, hinner vi få med till måndagens AU?

Håkan Söderman (m) Kommunalråd. Ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Lekebergs kommun

Vidarebefordrat brev:

Från:Magnus Birgersson <magnus.birgersson@telia.com>
Datum: 15 augusti 2018 21:35:47 CEST
Till: <hakan.soderman@lekeberg.se>
Kopia: Robert Lejtorp <robert@lejtorp.se>, Elin Edvardsson
<pura.84@hotmail.com>, Christina Nilsson
<sigrid.christina@gmail.com>, Benny Gustafsson
<9956gustafsson@telia.com>, Anna Berggrund
<anna.berggrund@me.com>
Ämne: Skötselbidrag Brostugan

Håkan!
Ref till måndagens diskussion kring skötselbidrag för Brostugan
bifogasi en skrivelse till Kultur och bildningsnämnden.
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Protokoll 2018-10-22

Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Tid Plats Plats
08:15-11:15 Trollkarlen, kommunhuset, Fjugesta Location  

Övriga
Harmen Rebel (Säkerhetsstrateg)
Emma Godlund (Fritidsutvecklare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Linda Kirrander (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §93

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Anette Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
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Protokoll 2018-10-22

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-10-22

Datum för överklagan 2018-10-25 till och med 2018-11-16

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Protokoll 2018-10-22

Justerare signatur

§93 - Inkommen skrivelse - Skötselbidrag Brostugan (KUB 18-
921)
Ärendebeskrivning

Brohyttans IF har inkommit med en skrivelse angående möjligheten att söka skötselbidrag för 
Brostugan.

Yrkande

Håkan Söderman (M) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att tydliggöra regelverket för 
kommunens föreningsbidrag. 

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet ställer sig bakom Håkan Södermans (M) yrkande och 
finner att arbetsutskottet gör så.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att tydliggöra regelverket för 
kommunens föreningsbidrag.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 18-921-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KUB 18-921-2)
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Rapportering av kränkande 
behandling eller trakasserier 

för perioden juli till 18 oktober 
2018

13

KUB 18-813
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Förvaltningschefen informerar

14
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Protokoll 2018-09-11

Kommunstyrelsen
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen
Location  

Övriga
Gustav Olofsson (Administrativ chef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Ilina Losund
Lars Näsström (PwC)
Henrik Hult (C) (Socialnämndens ordförande)

Protokollet innehåller paragraferna §135

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Ilina Losund

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
Britt Åhsling (M)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)  ersätter Anette Bergdahl 
(S)
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-09-11

Datum för överklagan 2018-09-13 till och med 2018-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Ilina Losund
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

§135 - Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och 
familjeomsorgen (KS 15-6)
Ärendebeskrivning

Under 2015 genomfördes en utredning i syfte att presentera alternativa organisationslösningar 
för individ- och familjeomsorgen och en förändring genomfördes under 2016 då Barn- och 
familjeavdelningen organisatoriskt överfördes till socialförvaltningen. Förändringen innebar 
att barn- och ungdomsvården, som tidigare organiserats under KUB, överfördes till VON, där 
missbruksvård och försörjningsstöd även tidigare organiserats.

I aktuellt uppdrag har det efterfrågas en utvärdering av genomförd organisationsförändring 
med sikte på att kartlägga om de effekter som förändringen syftade till har uppnåtts samt att 
klarlägga hur organisationen ytterligare kan utvecklas. Ett särskilt fokus i utvärderingen är 
barnperspektivet och hur uppdelningen mellan nämnderna påverkar barnen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen begär att kultur- och bildningsnämnden och socialnämnden inkommer med 
redovisningar till kommunstyrelsens sammanträde i december över vilka åtgärder nämnderna 
vidtar med anledning av slutsatserna i utredningen.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar att redovisningarna ska inkomma till kommunstyrelsen senast 
i mars 2019.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen begär att kultur- och bildningsnämnden och socialnämnden inkommer till 
kommunstyrelsen senast i mars 2019 med redovisningar över vilka åtgärder nämnderna vidtar 
med anledning av slutsatserna i utredningen.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att kommunstyrelsen lägger till beslutssatsen att 
"Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna".
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Protokoll 2018-09-11

Justerare signatur

Propositionsordning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller huvudförslaget och finner så.

Ordföranden frågar sedan om nämnden kan bifalla yrkandet om att "Kommunstyrelsen lägger 
informationen till handlingarna" och finner så.

Beslut

Kommunstyrelsen

1. lägger informationen till handlingarna.

2. begär att kultur- och bildningsnämnden och socialnämnden inkommer till 
kommunstyrelsen senast i mars 2019 med redovisningar över vilka åtgärder nämnderna vidtar 
med anledning av slutsatserna i utredningen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utvärdering av organisationsförändring inom  individ- och familjeomsorgen 

- (KS 15-6-13)
 Rapport: Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen - (KS 15-

6-12)
 §104 KSAU Utvärdering av organisationsförändring inom individ- och familjeomsorgen - (KS 

15-6-14)
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Lekebergs kommun genomförde 2007 organisatoriska förändringar för att effektivisera 

socialtjänstens insatser för barn och ungdomar. Förändringen innebar att individ- och 

familjeomsorgen för barn och unga överfördes från vård- och omsorgsnämnden (VON) 

till kultur- och bildningsnämnden (KUB).  Arbetet med insatser för personer med bero-

ende- och missbruksproblematik och handläggning av ekonomiskt bistånd organisera-

des sedan tidigare inom VON.  Det övergripande syftet med förändringen var att för-

stärka kommunens förebyggande arbete bland barn och ungdomar samt, genom att 

erbjuda tidiga insatser, möjliggöra för barn och unga att uppnå god livskvalitet på 

”hemmaplan”. Diskussioner om ansvarsgränser skulle inte stå i vägen för ”rätt insats”. 

Under vintern 2014/15 genomfördes genomlysningar av Barn- och familjeenheten och 

Vuxenenheten i syfte att följa upp att verksamheterna bedrev en rättssäker verksamhet 

med god kvalitet. De båda genomlysningarna gav en bild av de styrkor och svagheter 

som fanns i befintliga verksamheter samt angav utvecklingsområden för att stärka or-

ganisationen.   

Ytterligare en utredning genomfördes under 2015 i syfte att presentera alternativa or-

ganisationslösningar för individ- och familjeomsorgen.  

En förändring genomfördes under 2016 då Barn- och familjeavdelningen organisato-

riskt överfördes till socialförvaltningen. Förändringen innebar att barn- och ungdoms-

vården, som tidigare organiserats under KUB, överfördes till VON, där missbruksvård 

och försörjningsstöd även tidigare organiserats.  

1.2. Aktuellt uppdrag 
I aktuellt uppdrag efterfrågas en utvärdering av genomförd organisationsförändring 

med sikte på att kartlägga om de effekter som förändringen syftade till har uppnåtts 

samt att klarlägga hur organisationen ytterligare kan utvecklas.   

Ett särskilt fokus i utvärderingen är barnperspektivet och hur uppdelningen mellan 

nämnderna påverkar barnen.  

1.3. Metod 
Som underlag till utvärderingen har intervjuer genomförts med representanter för 

handläggare och ledning inom socialförvaltningen, med elevhälsan samt med 

nämndernas presidier (VON och KUB). Sammanlagt har 15 personer deltagit vid 

intervjuerna. 

 

En aktgranskning har genomförts med fokus på samverkan ur ett barnperspektiv. 

Sju akter som berör barn mellan 6 och 16 år och som var aktuella för utredning eller 

insats har slumpats fram.  
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2. Tidigare genomlysningar 

Tidigare utredningar visade att organisering av en sammanhållen IFO-verksamhet 

inom VON hade störst förutsättningar för att skapa en trygg verksamhet med hög 

rättssäkerhet och en god arbetsmiljö. Utifrån detta beslutade kommunstyrelsen att 

sammanföra socialtjänsten under VON från och med 1 juli 2016. 

I beslutet framfördes som viktigt att ta fram en tydlig plan och rutiner kring hur 

samverkan med skola/förskola skulle fortsätta utvecklas. I den tidigare organisat-

ionen hade KUB och VON ett gemensamt ansvar att samordna insatser för personer 

som var aktuella hos båda nämnderna, liksom när ansvaret vid 21 års ålder ska 

överflyttas mellan nämnderna när det gäller frågor kring LSS. 

Den tidigare organisationen visade brister i form av framförallt en avsaknad av 

samordning och helhetssyn, vilket innebar en ineffektivitet men även brister i kvali-

tets- och utvecklingsarbetet.  Detta kännetecknades bland annat av att verksamhet-

erna inte följdes upp utöver budget. I utredningarna konstaterades stora avvikelser 

från standardkostnad. 

Dåvarande organisation bedömdes även medförda en sårbarhet gällande kompe-

tens- och personalresurser och verksamheterna kännetecknades av hög arbetsbe-

lastning, personalomsättning och bristande kontinuitet i ledarskapet. Jämförelser 

med andra kommuner indikerade en låg bemanning. 

Verksamheterna uppvisade bristande styrning såväl gällande ekonomi- som mål-

styrning och avsaknad av intern kontroll för att säkerställa bl a en rättssäker hand-

läggning. Bland annat hade flertalet barnavårdsutredningar pågått längre än fyra 

månader. 

Samverkan mellan skola och socialtjänst kring enskilda barn uppgavs medföra att 

insatser kunde komma enskilda barn till del i ett tidigt skede. Verksamheterna sak-

nade dock styrning eller mått för att mäta detta. 
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3. Resultat av utvärderingen 

3.1. Organisation och styrning 
Inför omorganiseringen fanns en ambition om att den politiska styrningen skulle 

underlättas genom att kunskapen om IFO samlas inom en gemensam nämnd.  

Detta sågs även som en god förutsättning för att effektivisera styrning, uppföljning 

och utvärderingen av verksamheten. Ett helhetsperspektiv kunde uppnås såväl gäl-

lande styrning som i den operativa verksamheten. 

Utvärderingen påvisar att den politiska styrningen är svag. Detta kan också beskri-

vas som att den politiska styrningen är för ospecificerad för att konkret leda till en 

styrning på operativ nivå. Vid intervjuerna framkommer att det finns kännedom om 

den politiska ambitionen att öka det förebyggande arbetet och motverka placering-

ar, vilket dock inte omsatts i konkreta mål eller aktiviteter. 

Intervjuer med handläggarna påvisar att den formella informationen brister, exem-

pelvis kring hur politiska mål påverkar verksamheten, budget och verksamhetsupp-

följning men att det finns en informell information för de som själva väljer att kon-

takta nämndens politiker. De handläggare som tidigare varit underställda VON 

uppfattar att politiken i dag är längre bort från verksamheten.  

Det finns i dag ingen styrning i form av gemensamma rutiner för att arbeta utifrån 

ett helhetsperspektiv i det ansvar som finns operativt, exempelvis gällande plane-

ring av insatser i en familj som ju kan komma från flera av organisationens enheter.  

Vid intervjuerna beskrivs att det finns en god vilja att hitta ett likartat synsätt på 

uppdraget och på socialtjänstens roll. Synsättet visar sig konkret inte alltid vara 

samstämmigt varför insatser av teamledarna krävs i det dagliga arbetet. Det finns 

ingen struktur eller styrning för gemensamma träffar där ärenden diskuteras. Vid 

gemensamma planeringsdagar har frågor kring värdegrund och förhållningssätt 

berörts. Utvärderingen visar att i nuvarande verksamhet är handläggarna som arbe-

tar med barn och unga respektive med vuxna, fortfarande uppdelade lokalmässigt, 

vilket kan påverka möjligheten till helhetssyn och samsyn.  

En organisatorisk förändring är att vuxenhandläggaren i dag har ansvar för unga 

från 15 år som kan behöva insatser pga. eget beteende, dvs ej ärende där föräldrarna 

brister i sin omsorg, vilka handläggs av barn- och ungdomshandläggare. Initiativ 

har tagits för att hitta former för ett förebyggande missbruksarbete riktat till unga1. 

Detta sker i samarbete med skolan och ett förslag ska läggas fram under våren. Det 

konstateras att barn – och ungdomshandläggarna inte involverats i detta arbete, 

vilket bedöms som ett exempel på bristande helhetssyn och samordning. 

                                                             
1 ”Arboga-modellen (ODIN-Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu) är en förbild vilket inne-
bär gemensamma insatser för att tidigt upptäcka narkotikamissbruk i skolan och snabbt ge 
stöd och hjälp. En vision är att alla skolor ska vara narkotikafri och att alla skolor använder 
samma metod. Öppenvårds insatser inom IFO är betydelsefulla för att lyckas med detta.  
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En gång i veckan träffas handläggargrupperna för gemensam reflektion. Processen i 

gruppen leds av dem själva. Tiden ses som en intern handledning och stöd. De in-

tervjuade handläggarna beskriver detta som ett värdefullt forum där fokus förutom 

grupprocesser, även kan vara gemensamma rutiner.   

Barn- och ungdomshandläggarna uppger sig inte känna sig delaktig i verksamhets-

utveckling och beslutsfattande gällande verksamheten. Detta upplevs som att det 

”sker över huvudet”.  

Delegationen i dag innebär att placeringar utanför ramavtal beslutas av nämndens 

arbetsutskott, planering inom ramavtal beslutas av enhetschef, öppenvård över viss 

kostnad beslutas av teamledare och övrig öppenvård av handläggare.  

3.1.1. Reflektion  

Genom att verksamheten nu står under en gemensam politisk- som tjänstemanna-

styrning ges förutsättningar för en helhetssyn på det sociala arbetet som präglas av 

gemensamma synsätt och värderingar.  

Att nå detta är dock inte enbart en organisatorisk fråga. Det krävs tydlighet hos po-

litik och ledning för att nå och implementera en gemensam värdegrund men även 

gemensamma visioner och ett arbetssätt som leder mot gemensamma mål.  

Verksamheten styrs i hög grad av lag och andra regleringar men här finns utrymme 

för politiska ambitioner och vägledning för att nå en effektiv verksamhet. För detta 

krävs ställningstagande som vi inte kunnat finna i verksamheten i dag.  

3.2. Ledarskap och struktur 
IFO-chefens ansvar är inte specificerat i någon uppdragsbeskrivning, men beskrivs 

innebära ett ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö.  Utöver IFO-

verksamheterna barn- och ungdomsvård, missbruksvård och försörjningsstöd finns 

här ett ansvar för socialpsykiatri, LSS och äldreomsorg.  

De två teamledarnas ansvar innebär att handleda övriga medarbetare, fördela och 

följa upp ärenden, bevaka att lagstiftning följs, hantera statistik, ansvara för 

gruppmöten, initiera och leda kvalitetsarbetet, vara verksamhetens kontaktperson 

för samverkansparter samt att vara ställföreträdare för enhetschefen2. Initialt utför-

des detta inom ca 50 % av tjänsterna men har kommit att omvärderas då svårighet-

er beskrivs att hålla isär de två rollerna. I uppdragsbeskrivningen läggs också ett 

ansvar på teamledare för att verksamheten är effektiv, kvalitativ och rättssäker med 

en tydlig styrning och uppföljning. Krav ställs på att upprätta en god struktur, tyd-

ligt ansvar och rutiner för samverkan.  

Uppdraget för en av teamledarna riktas mot barn- och ungdomsvården inklusive 

LSS barn och unga där det i dag finns fem handläggare, och en mot missbruksvård, 

våld i nära relationer och försörjningsstöd med tre handläggare samt LSS vuxna, 

socialpsykiatri med tre handläggare. 

                                                             
2 Enligt den uppdragsbeskrivning som teamledarna fick del av vid anställningen. 
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IFO- chef och teamledare utgör tillsammans en ledningsgrupp.  

Intervjuerna påvisar att ansvarsfördelningen mellan IFO-chef och teamledare i 

uppgifter som rör personalansvar och ansvar för arbetsmiljön i praktiken är fly-

tande. Exempel ges där teamledarna tagit ett tydligt chefsansvar i sådana frågor. 

Teamledarna organiserar sitt ansvar genom spontana möten men framförallt vid 

samråd där ärenden fördelas och utrednings- och uppföljningsarbetet diskuteras. I 

stort beskrivs att tillgängligheten till teamledaren är god.  

3.2.1. Reflektion 

Teamledarnas ansvar är enligt dem själva tydligt men enligt vår uppfattning alldeles 

för omfattande. Deras uppdrag bör vara koncentrerat till de delar som innebär ett 

stöd till handläggarna innebärande fördelning av ärenden, handledning och att vara 

medhandläggare i särskilda ärenden. I ansvaret bör också läggas att arbeta med 

introduktion och professionell utveckling av handläggarna. Vi ser idag att teamle-

darna tar ett ansvar som rätteligen hör hemma hos IFO-chef kring personalfrågor 

och arbetsmiljö. Detta är ett ansvar som vi uppfattar att teamledarna dels tagit på 

eget initiativ men också som tilldelats av IFO-chef. 

De brister vi framfört vad gäller effektivitet, kvalitet, styrning och uppföljning kan 

inte läggas på den operativa nivån. Här måste ledningen ta ett större ansvar för tyd-

lighet genom mål, riktlinjer och rutiner.  

Vi vill här även påtala risken med att låta den enskilda handläggaren vara ansvarig 

för vilka ärenden som tas upp för handledning. Vi har sett många exempel på hand-

läggning där just de ärenden som uppfattas som svårast att hantera inte tas upp 

med ansvarig chef/teamledare. För att säkerställa rättssäkerhet är det av stor bety-

delse att teamledaren säkerställer att samtliga ärende följs. 

Ett ansvar finns för respektive chef att följa upp att personal och chefer följer sitt 

uppdrag. Exempelvis att IFO-chefen följer upp att teamledaren utför sitt uppdrag, 

vidare att förvaltningschefen följer upp och stödjer IFO-chefen i dennes uppdrag.  

Vi vill påtala att behov av stöd för chefer på 0lika nivåer är av stor vikt för att nå 

framgång i förändringsarbetet.  

3.3. Kvalitet och rättssäkerhet 
Tidigare genomlysningar visar brister i styrning och uppföljning för att nå en god 

kvalitet och en rättssäker handläggning. Verksamheten har enligt Socialstyrelsen ett 

ansvar för att upprätta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Genom 

detta identifieras kvalitetskrav som är relevanta för verksamheten utifrån lagar och 

föreskrifter, verksamhetens egna definierade kvalitetskrav samt kvalitet utifrån pa-

tient och brukare.  

I utvärdering har inte framkommit att det finns rutiner, metoder eller att det tydlig-

gjorts hur verksamheten kvalitetssäkras eller hur verksamheten övergripande följs 

upp.  
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Vid intervjuer med handläggare framkommer att de inte är delaktiga i ett kvalitets-

arbete och känner inte till hur verksamheten lyckas med sitt uppdrag. Det arbete 

som skett för att skapa ett ledningssystem för kvalitetssäkring, bland annat genom 

att samla och ge möjlighet att ta del av de inom verksamheterna upprättade ruti-

nerna har avstannat. Att forma ett ledningssystem för kvalitetssäkring har påbörjats 

i omgångar, bland annat med stöd av externa konsulter och med stöd av en intern 

resursperson. Trots detta saknas detta i dag och det arbete som tidigare gjorts finns 

det dålig kunskap om.  

Teamledarna har enligt uppdragsbeskrivning ett ansvar för att utveckla systemet för 

kvalitetssäkring. Vid intervjuerna beskrivs detta som omöjligt då det löpande arbe-

tet och vardagliga verksamhet tar all kraft.  

Barn- och ungdomshandläggarna menar även att det i dag saknas ett forum för att 

byta erfarenheter och verka för en kompetensutveckling.  

3.3.1. Reflektion  

Tidigare utredningar visar att det inom VON fanns en struktur för ett kvalitetsled-

ningssystem vilket kunde samordnas med det arbete som påbörjats för IFO-

verksamheterna. Detta skulle kunna underlättas då verksamheterna nu organiseras 

under en gemensam nämnd. Ett utvecklingsarbete har initierats men avstannade 

under 2017, vilket också konstateras i årsredovisningen.  

Ett prioriterat arbete bör vara att utarbeta kvalitetsledningssystemet, i enlighet med 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Detta är av en stor betydelse för att 

tydliggöra ansvar i organisationen men också för att forma nödvändiga gemen-

samma arbetssätt, rutiner och arbetsflöden. Ett tydligt kvalitetsledningssystem ökar 

möjligheten till en rättssäker handläggning samt tydliggör vägar och arbetssätt för 

samverkan i processbeskrivningar.  

3.4. Kompetens, kontinuitet och kultur 
Tidigare utredning samt beslut om organisationsförändring pekade på att organi-

sation av IFO under en nämnd ökade möjligheten till större kontinuitet och mins-

kad sårbarhet i handläggningen då gruppen handläggare blev större och då inte lika 

sårbar.  

Intervjuerna visar att en förändring konkret inte har skett då handläggarna fortfa-

rande arbetar utifrån två grupperingar. Det framkommer dock också att det före-

kommer att en handläggare från vardera grupp samverkar i ett ärende/en familj där 

såväl vuxna som barn är i behov av socialtjänstens insatser.  

Intervjuerna påvisar även olika förhållningssätt, värdegrund och sålunda kultur i 

handläggargrupperna. Vi menar att det är väsentligt att lägga kraft på att bearbeta 

detta för att uppnå en god arbetsmiljö och ökad trivsel för att också stoppa den i dag 

fortfarande höga personalomsättningen. Det senare har en relevant betydelse för att 

uppnå en kontinuitet i det sociala arbetet men även för att uppnå och arbeta enligt 

tydliga rutiner och arbetssätt. Inom framförallt barn- och familjegruppen beskrivs 
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en större personalomsättning och vi uppfattar ett större behov av en tydlig styrning 

och stöd för att öka trivsel. 

Verksamhetens kultur och värdegrund bör också speglas i verksamhetens ledning. 

Vi får vid intervjuerna indikationer på att den politiska ledningen inte uppfattas gå i 

takt med sin verksamhet och att ett tydligare samspel mellan politik och verksam-

heten efterfrågas.  

3.4.1. Reflektion 

En lokalmässig förändring genomförs genom att hela IFO flyttar samman.  Detta 

kan ge ett positivt resultat i arbetet med att skapa en tydlig vi-känsla.  

Vi vill framföra vikten att även fortsättningsvis arbeta med det påbörjade arbets-

lagsutvecklingen där grupperna närmar sig varandra till en gemensam värdegrund. 

Det arbetet måste ses som en investering i arbetsmiljön och för en minska perso-

nalomsättning.    

3.5. Samverkan ur ett barnperspektiv 
En utmaning i den nya organisationen beskrevs vara att behålla den goda samver-

kan mellan barn- och familjeavdelning och utbildningsförvaltningen samt att för-

verkliga de politiska ambitionerna att arbeta förebyggande och med tidiga insatser 

för barn och unga i förskola och skola. För att värna detta följdes tjänstepersonsför-

slaget, som låg till grund för kommunstyrelsens beslut om den nya organiseringen 

av IFO, av en tydlig markering om vikten av att ta fram en tydlig plan och rutiner 

kring hur socialtjänstens samverkan med skola/förskola ska fortsätta utvecklas.  

Det har i utvärderingen inte framkommit att denna plan tagits fram. Vikten av det 

har uppmärksammats, bl a kan läsas i VON:s delårsbokslut 2017 att ”Ett intensifie-

rat samarbete bör i höst inledas med elevhälsan inom Kultur- och bildningsförvalt-

ningen för att stödja såväl barn som vuxna vid oro”.  

Bristen kring samverkan innebär att denna blir personbunden, vilket bekräftas vid 

intervjuerna. Den bristande personalkontinuiteten äventyrar samverkan. Bristen på 

upparbetade rutiner innebär också att det blir en osäkerhet kring exempelvis vis hur 

information som kan vara väsentliga för att bedöma behov av insatser hos enskilda 

barn och unga ska lämnas och tas emot. 

Vid intervjuerna framkommer att det finns olika förväntningar och synsätt, exem-

pelvis på när en orosanmälan ska göras. Förändringar har även skett inom organi-

sationen i övrigt som påverkar samverkan, exempelvis av elevhälsan, barnteamet 

och familjecentralen vilket uppfattas om en direkt följd av omorganiseringen. Vid 

intervjuerna inom IFO uppges även finnas en osäkerhet och otydlighet hur sekre-

tessfrågor mellan de två nämnderna ska hanteras.  

En aktgranskning har utgjort en del av denna utvärdering. Denna berörde sju akter 

som gällde barn i skolålder (6 – 16 år) och fokuserade framförallt på socialtjänstens 

samverkan med skola/förskola. I dessa akter hade beslut fattats om stöd i öppen-

vård i ett fall, två hade stöd genom en kontaktfamilj och tre var placerade i familje-

hem. I ett fall berörde akten en ansökan om stöd där beslut ännu inte fattats.  End-
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ast i ett fall har förskola/skola varit delaktiga i den planeringen som gjorts av insat-

serna. En samordnad individuell plan hade upprättats och skolgången berördes 

även vid uppföljning av insatserna. I övriga akter berördes samverkan med för-

skola/skola inte alls eller var mycket otydligt. 

En gemensam uppfattning bli tydlig i intervjuerna med ledning och personal inom 

det två nämnderna om att samverkan inte fungerar. Det sker ingen samverkan i 

övergripande frågor som kan beröra de båda nämnderna ur ett barnperspektiv. Det 

finns inte heller en struktur för samverkan mellan IFO och skolorna på lednings-

plan eller för att få tydliga kontaktvägar för information eller kring arbete med en-

skilda elever. Det betyder att skolan inte självklart involveras i planering av insatser 

och därmed inte ges möjlighet till delaktighet i enskilda ärenden vilket innebär att 

helhetsperspektivet går förlorat. Den samverkan som planeras kring barn brister 

vilket innebär att den information kring barnet som finns hos skolan inte följer bar-

nen.  

Det framförs även att det saknas gemensamma rutiner kring orosanmälan vilket 

kommit att innebära att olika förhållningssätt och förväntningar växt fram.  

3.5.1. Reflektion 

Oberoende av organisation återkommer vi till nödvändigheten att hitta rutiner för 

hur samverkan ska ske, även internt inom socialtjänsten. Trots att verksamheterna 

nu organiseras under en gemensam nämnd finns skäl att tydliggöra att sekretess 

kan råda, hur detta ska hanteras, i vilka situationer och hur samverkan ska och kan 

ske.  

En tydlig markering i tidigare organisationsbeslut var vikten av att i den förändrade 

organisationen arbeta för att bibehålla den upparbetade samverkan med försko-

lan/skolan samt arbetet med förebyggande och tidigare insatser för barn och unga. I 

denna utvärdering kan vi konstatera att detta inte lyckats och att det nu krävs kraft-

tag för att utveckla detta.  

En fungerande samverkan bör vara såväl organisatorisk som operativ. Det betyder 

att grunderna för samverkan ska diskuteras, beslutas och utvärderas på ett övergri-

pande plan och sedan omsättas i praktisk verklighet. Verksamheterna måste tillde-

las mandat för själva samverkansarbetet, tid för genomförandet och resurser, för att 

förutsättningarna för samverkan ska anses finnas. En gemensam referensram kring 

förutsättningar och målgrupp är också nödvändig för att en god samverkan ska sä-

kerställas.  

En viktig förutsättning för samverkan är engagemang och tydlig styrning på alla 

ledningsnivåer. Genom detta ges samverkan en legitimitet. Respektive nämnd 

måste aktivt visa vägen genom att skapa en gemensam plattform genom målbe-

skrivning och tydlig uppföljning. Här behöver framgå vad som förväntas av de båda 

organisationerna samt att resultaten följs upp systematiskt.  

På ledningsnivå behöver förvaltningarna ta fram en gemensam handlingsplan för 

att skapa samverkansformer som utgår från respektive förvaltnings ansvar, var för 

sig och gemensamt.        
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Att styra mot att strukturer för samverkan formas åligger sålunda båda nämnderna. 

Erfarenheter visar att bakom en fungerande samverkan finns struktur för samver-

kan på såväl politisk nivå, tjänstemannaledningsnivå samt i den operativa verksam-

heten. Vi ser i den nationella styrningen krav på samverkan och föreslår att de for-

mer som utformas för samverkan med andra huvudmän också nyttjas för samver-

kan kring kommuninterna frågor. 

3.6. Arbetsbelastning 
Fem handläggartjänster riktas i dag mot barn och unga där en halvtid avsätts för 

ensamkommande barn och unga. Av det tre intervjuade barn- och ungdomshand-

läggaren uppger två av tre att de har för mycket att göra. Teamledaren förväntas ha 

utrymme att avsätta ca 50 % för att vara medhandläggare i vissa ärenden.  

En handläggartjänst arbetar i dag med missbruk hos vuxna. I den grupp den tillhör 

finns handläggning av äldreomsorg, socialpsykiatri, LSS vuxna och försörjningsstöd 

vilket innebär totalt sju tjänster. En av dessa innebär en teamledarfunktion på halv-

tid. Denna grupp beskrivs som stabil och arbetsbelastningen som rimlig.  

Vid intervjuerna beskrivs att det varit svårt att få till en systematik i en ”rättvis” ar-

betsbelastning. Det har nu tillsatts en särskild handläggare som ska jobba ikapp de 

ärenden där man ligger efter. Systemet med fördelning av ärenden har också änd-

rats i samband med att teamledare tillsattes och nu fördelar dessa ärenden efter 

bedömd ärendebelastning samt nödvändig kompetens. När det gäller skyddsbe-

dömningar så görs dessa av handläggare i jour. 

Personalomsättning och svårigheter att rekrytera har inneburit att arbetsbelast-

ningen tidvis varit ansträngande. Teamledarna menar dock att det vid full beman-

ning är en personalbemanning som är rimlig. 

3.6.1. Reflektion 

Vi konstaterar att arbetsbelastningen hos den grupp som arbetar med barn och 

unga uppfattas som för hög. Det är också i denna grupp som vi i denna utvärdering, 

men även i tidigare genomlysningar, konstaterat en hög arbetsbelastning, bristande 

styrning, brist på kontinuitet såväl i ledning som i handläggargruppen. För att 

komma tillrätta med detta krävs ett tydligt ledarskap som stöds av tydlig vägledning 

i form av riktlinjer och rutiner.  

För att enskilda handläggare ska känna en tillfredsställelse och trivsel i sin roll är 

detta grundläggande förutsättningar. Att nya medarbetare ges en god introduktion, 

känner sig trygga med och vet vad som förväntas samt var stödet i vardagen finns, 

är grundläggande förutsättningar för trivsel men även för en rättssäker verksamhet. 

Detsamma gäller naturligtvis även chefer på olika nivåer i organisationen och yt-

terst bör verksamheten känna att det finns förtroende för verksamheten hos den 

politiska ledningen.  
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4. Övergripande analys och be-
dömning – summering 

Utvärderingen visar att IFO:s olika verksamheter nu har samorganiserats vilket bör 

ge goda förutsättningar för en tydlig styrning ur ett helhetsperspektiv, samordning, 

rättssäkerhet och effektivitet. Utifrån ett barnperspektiv ges ökade förutsättningar 

att möta och se barnets behov utifrån den situation som finns för hela familjen och 

där också säkerställa att andra huvudmän, såväl interna som externa involveras i 

planeringen.  

Den bild som framkommer genom utvärderingen visar en relativt splittrad verk-

samhet på operativ nivå, då framförallt hos arbetet med barn och unga. En tydlighet 

finns i ledningsgruppen men krav på och ansvar för utarbetande och rutiner och 

system för att tydligt följa upp och kvalitetssäkra verksamheten finns på en nivå där 

den i dag inte kan utföras.  

Framförallt barn- och familjegruppen har präglats av en hög personalomsättning 

där otydligt ansvar och otydliga förväntningar blivit särskilt svårt för handläggare 

med mindre erfarenhet att hantera. Det utvecklingsarbetet vi tidigare noterat har 

avstannat och även tappats bort. Ett tidigt stöd i form av rutiner och riktlinjer men 

även en politisk ambition och styrning saknas.  

För att hålla i de positiva effekterna för barn och unga i den tidigare organisationen 

beslutades om ta fram en tydlig plan och rutiner kring hur samverkan med 

skola/förskola ska fortsätta utvecklas. Detta har inte efterlevts.  

En fungerande samverkan bör vara såväl organisatorisk som operativ. Det betyder 

att grunderna för samverkan ska diskuteras, beslutas och utvärderas på ett övergri-

pande plan och sedan omsättas i praktisk verklighet. Verksamheterna måste tillde-

las mandat för samverkansarbetet, tid för genomförandet och resurser, för att förut-

sättningarna för samverkan ska anses finnas. En gemensam referensram kring för-

utsättningar och målgrupp är också nödvändig för att en god samverkan ska säker-

ställas.  

Vi vill därför tydliggöra att ansvar för att nå en helhetssyn och en tydlig samverkan 

internt inom kommunen gällande barn och unga är ett delat/gemensamt ansvar. 

Initiativ till utvecklandet av samverkansformer mellan nämnderna bör tas av IFO. 

Även skola och andra anmälningspliktiga verksamheter samt verksamheter som 

exempelvis kultur och fritid har ett ansvar för att gemensam forma gemensamma 

arbetssätt och rutiner för att så långt som möjligt arbeta för barns bästa, för tidigare 

insatser och ett förebyggande arbete. Att den egna verksamheten funnit sin grund-

struktur och ett tryggt arbetssätt är dock många gånger en förutsättning för en ef-

fektiv samverkan. Detta är i sig beroende av att verksamhetens ansvarsfördelning är 

tydlig för såväl den egna verksamheten som hos samverkansparter.  
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En viktig förutsättning för samverkan är även engagemang och tydlig styrning på 

alla ledningsnivåer. Genom detta ges samverkan en legitimitet. Respektive nämnd 

måste aktivt visa vägen genom att skapa en gemensam plattform genom målbe-

skrivning och tydlig uppföljning. Här behöver framgå vad som förväntas av de båda 

organisationerna samt att resultaten följs upp systematiskt. På ledningsnivå behö-

ver respektive förvaltning ta fram en gemensam handlingsplan för att skapa sam-

verkansformer som utgår från respektive förvaltnings ansvar, var för sig och ge-

mensamt.        

Vi menar att verksamheten i dag behöver arbeta fram tydliga strukturer för sina 

processer vilket inkluderar rättssäkerhet, samverkan, effektivitet och kvalitet. Ett 

prioriterat arbete bör därför vara att utarbeta ett kvalitetsledningssystem Detta ar-

bete bör prioriteras och inte störas av vardagens utmaningar i enskilda ärenden.  

Vi vill slutligen framhålla vikten av att fortsätta utvecklingsarbetet kring arbetslags-

utveckling där grupperna närmar sig varandra till en gemensam värdegrund.    
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Protokoll 2018-08-28

Kultur- och bildningsnämnden
Tid Plats Plats
13:00-15:45 Multen, kommunhuset i Fjugesta Location  

Övriga
Linda Kirrander (utredningssekreterare)
Jan-Åke Stolt Karlsson (Verksamhetsutvecklare)
Monica Skantz (Förvaltningschef)
Cecilia Berglöf (Ekonom)
Anna Windal (Lokal och upphandlingsansvarig)
Therese Larsson (C) (politisk lärling)
Esko Söderberg (S) (politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §70

Ordförande _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Justerare _________________________________________________________________
Jette Bergström

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Kirrander

Ej tjänstgörande ersättare
Pia Frohman (MP)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)

Beslutande ledamöter
Håkan Söderman (M) (ordförande)
Annica Zetterholm (C) (vice ordförande)
Anette Bergdahl (S) (2:e vice ordförande)
Diana Olsén (C)
Jonas Hansen (KD)
Linda Hallén (S)
Gerry Milton (SD)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Linnéa Hägglöf (M)
Jette Bergström (S)  ersätter Ing-Britt Fransson-
Karlsson (S)
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Protokoll 2018-08-28

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kultur- och bildningsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-08-28

Datum för överklagan 2018-08-30 till och med 2018-09-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Kirrander
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Justerare signatur

§70 - Markprover vid Lekebergsskolan (KUB 18-792)
Ärendebeskrivning

Anna Windal, Lokal och upphandlingsansvarig, föredrar ärendet.

Förslag till beslut

Kultur- och bildningsnämnden lägger informationen till handlingarna.

Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar att kultur- och bildningsnämnden

1. uppdrar till förvaltningschefen att skyndsamt från LEKO få svar kring aktuella värden i 
marknivå, så att verksamhet som bedrivs i området kring Lekebergsskolan uppfyller gällande 
gränsvärden för område där skolverksamhet bedrivs,

2. uppdrar till förvaltningschefen att av LEKO beställa fler markprover i ett utökat område 
som inkluderar platsen för förskolan Gunghästen samt området norr om Tegelgatan 
(gräsområdet, rinken, mm)

Propositionsordning

Ordförande frågar kultur- och bildningsnämnden om de ställer sig bakom Håkan Södermans 
(M) yrkande och finner att kultur- och bildningsnämnden beslutar enligt Håkan Södermans 
(M) yrkande.

 

 

 

Beslut

Kultur- och bildningsnämnden
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Justerare signatur

1. uppdrar till förvaltningschefen att skyndsamt från LEKO få svar kring aktuella värden i 
marknivå, så att verksamhet som bedrivs i området kring Lekebergsskolan uppfyller gällande 
gränsvärden för område där skolverksamhet bedrivs,

2. uppdrar till förvaltningschefen att av LEKO beställa fler markprover i ett utökat område 
som inkluderar platsen för förskolan Gunghästen samt området norr om Tegelgatan 
(gräsområdet, rinken, mm)

 

Beslutsunderlag
 Rapport - Provtagning samt bedömning av föroreningar av fyllnadsmassor vid 

Lekebergsskolan - (KUB 18-792-2)
 Bilaga 1 Karta med provgropar 180822 - (KUB 18-792-3)
 Bilaga 2 Sammanställning analyser 180822 - (KUB 18-792-4)
 Bilaga 3 Fältprotokoll. - (KUB 18-792-5)
 Bilaga 4 - provtagningsrapport - (KUB 18-792-6)
 Bilaga 5 Uttagsrapport NV - (KUB 18-792-7)
 Provtagningsresultat av marken runt Lekebergsskolan - (KUB 18-792-8)

Expedieras till 

Lokal- och upphandlingsansvarig

Chef för kultur- och bildningsförvaltningen
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E-postformulär

 

 

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

vill bara meddela att livbåten vid Lekens badplats används av allmänheten att roa sig med.Vi är flera som sagt
till folk att ej röra livbåten sätt upp stora skyltar att detta är förbjudet!!
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E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Christian Olsén

Telefon (frivilligt)

0738324608

E-post (frivilligt)

epcolsen@gmail.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej!
Söker efter kurser på Kulturskolan förlagda i Fjugesta. Jättebra att ni samarbetar med Örebro, men det är
viktigt att veta vad som finns här. Alla har inte möjlighet att köra barnen till Örebro. Kanske finns informationen
men jag kan inte finna den.
Mvh Christian
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Från: Karin Adolfsson <karin.adolfsson@Lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: Svar på synpunkt KUB 18-716
Datum: 2018-08-09 15:50:31

Med vänlig hälsning

Lekebergs kommun-liggande
CMYK.jpg

Karin Adolfsson
Kulturutvecklare
Kultur- och
fritidsavdelningen
Kultur- och
bildningsförvaltningen
0585-48 729
Karin.adolfsson@lekeberg.se

Lekebergs
kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från: Karin Adolfsson
Skickat: den 9 augusti 2018 15:50
Till: 'epcolsen@gmail.com' <epcolsen@gmail.com>
Kopia: Carina Halleby <carina.halleby@orebro.se>
Ämne: Angående Kulturskolan i Lekeberg

Hej,

Tack för din synpunkt angående Kulturskolan i Lekeberg och undervisningsplatser.
Precis som du skriver är det viktigt att veta var undervisningen i respektive ämne kommer
att bedrivas.
Hemsidan kommer, så långt det går, att uppdateras med den informationen via
Kulturskolan i Örebro.

Om den information just du vill veta ändå inte står på hemsidan, är du välkommen att
ringa till kansliet på
Kulturskolan i Örebro för mer information.
Kansliet är öppet: Måndag–torsdag kl. 8–16 (lunch kl. 12–13), fredag kl. 8–12,
Telefon: 019-21 10 00 (växel).

Generellt hålls det mesta av den enskilda undervisningen i instrument här i Lekeberg. Det
bygger dock på hur
många som anmäler sig till de olika instrumenten.

När det gäller undervisning i bild/form, dans, teater och musikal så har den hitintills hållits
i Örebro.
Anledningen är att den undervisningen sker i grupp och det har inte varit så många
barn/ungdomar från Lekeberg
som anmält sig till bild/form, dans, teater och musikal. Även här bygger det på hur många
från
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Lekeberg som anmäler sig.

Är det någon särskild kurs du är intresserad av? Om jag får reda på det, så återkommer
jag med information
till dig.

Med vänlig hälsning

Lekebergs kommun-liggande
CMYK.jpg

Karin Adolfsson
Kulturutvecklare
Kultur- och
fritidsavdelningen
Kultur- och
bildningsförvaltningen
0585-48 729
Karin.adolfsson@lekeberg.se

Lekebergs
kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Sida 1

E-postformulär

 

 

 

Namn (frivilligt)

David Haraldsson

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej angående bmx-banan.
Gruset behöver köras över och plattas till efter att man fyller på nytt grus. Löst grus i s ängar och efter hopp är
farlig för cyklisterna.
Mvh  David Haraldsson
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Från: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Emils skolskjuts
Datum: 2018-08-16 16:00:01

Från: Håkan Söderman
Skickat: den 16 augusti 2018 06:00
Till: lannhard@gmail.com
Kopia: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>; Monica Skantz
<monica.skantz@lekeberg.se>; skolskjuts <skolskjuts@Lekeberg.se>
Ämne: Re: Emils skolskjuts

Hej Erik
Kan bara beklaga att informationen kommit sent, den skulle vara ute 6 augusti.
Varför turer ändrats eller hur rutterna är planerade är något som jag skickar vidare till
ansvariga tjänstepersoner att svara dig på.
Har ni fått information om hur ni överklagar beslutet som ni inte är nöjda med?

Skickar till skolskjutshandläggare och förvaltningschef så du får dialog och ordentliga svar
på de frågor du ställt.

Jag återkommer till dig för återkoppling kring svar

Med vänlig hälsning

Håkan Söderman (m) Kommunalråd. Ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Lekebergs kommun

15 aug. 2018 kl. 22:00 skrev "lannhard@gmail.com" <lannhard@gmail.com>:

Hej Håkan
Hoppas allt är bra! Antar att du har fullt upp nu i valtiderna, samt i skolbuss
läggningarna
Har en reflektion som jag vill delge med dig- Jag får lite flashback från hur
det fungerade ifjol- dock absolut inte samma dignitet …..

Fick ett brev för ca 2 veckor sedan om skolskjuts för Emil
- Som du ser så saknar den sluttid- jag räknade då med att det

berodde på ovanstående kommentar ”variationer kan bero på hur
många elever som åker med just den dagen”

- INTE att bussen skall åka från Fjugesta till Lanna FÖRST för att
sedan vända och åka tillbaka till Knista. Dvs istället för 10 minuter
så landar vi på 35 minuter

- För mig så känns det för mig helt konstigt att man ändrar på
vårturen som körts och inte meddelar det

- Att dessutom erbjuda att 14 åringen skall gå 2 km på en 70 väg utan
väggren som option sparar varken tid, torra kläder eller tryghet

Varför kan inte bussen åka där folk bor?
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Varför kör ni ut information så sent?

Nedan ser du historik, samt mitt förslag- Dvs åk på gamla 204 där eleverna
bor och släpp av dem istället för att bussa dem över hela kommunen

Mvh
Erik

<image002.png>

Från: Erik Lannhard <lannhard@gmail.com>
Skickat: den 15 augusti 2018 08:32
Till: Ulrika.Stromberg@Lekeberg.se; Hem <lannhard@telia.com>
Ämne: Emils skolskjuts

Hej Ulrika
Tack för ditt email om fråga till förändrad avsläppnings hållplats för Emil
Tackar vänligen nej till erbjudandet, då det innebär att han måste gå drygt 2
km hem varje dag på en 70 vägsträcka som inte har belysning, vägren
Restiden att gå 2 km ger inte ngn direkt besparing för Emil då det tar ca 25
min att gå denna sträcka så kommer han hem samma tid med detta förslag,
dock lite blötare vissa daga :-)
(Jag har redan ett gymnasie barn/ungdom som jag får anpassa mina
arbetstider för att slippa honom gå denna sträcka (november - mars)

Har en fråga:
Varför kan inte bussen köra in på gamla 204 ?
Alla barn bor ju efter denna väg och det finns ju rätt många högstadieelever
som ni kan täcka in på denna sträcka, den totala restiden till Lanna blir
marginell. (Se bild nedan.
Försökte nå dig på tel, men ring mig gärna på 070/5440083
Vänligen
Erik
<image001.png>

Från: Ulrika Strömberg <Ulrika.Stromberg@Lekeberg.se>
Ämne: Fråga om skolskjutsförändring
Datum: 14 augusti 2018 17:05:45 CEST
Till: "'lannhard@telia.com'" <lannhard@telia.com>

Hej!
Vi har ett förslag för att förkorta restiden med skolskjuts för ert
barn Emil, som ska åka med rutt 5.
Vi har lagt till en ny hållplats för skolbussen på väg 204 (strax norr om
Svartån), vid infarten till Hidingebro bygghandel.
Då kan ert barn hoppa av ca kl 14.55 på eftermiddagen och får då en
restid på endast ca 10 minuter. Det blir något
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längre att gå mellan skolskjutshållplats och hemmet men som sagt
betydligt kortare restid.
Ska vi flytta ert barn till den nya hållplatsen?
I så fall mailar vi ett nytt skolskjutsbrev med de nya tiderna.
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Från: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: SV: Emils skolskjuts
Datum: 2018-08-21 11:08:21

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Håkan Söderman
Skickat: den 21 augusti 2018 07:47
Till: lannhard@gmail.com
Kopia: Linda Kirrander

Ämne: Re: SV: Emils skolskjuts

Hej Erik
Enligt svar från förvaltningen har handläggare varit i kontakt med dig i ärendet,
stämmer inte denna uppgift jag fått? Överklagande av kommunala beslut ställs till
förvaltningsrätten.

Med vänlig hälsning

Håkan Söderman (m) Kommunalråd. Ordförande Kultur- och bildningsnämnden
Lekebergs kommun

> 21 aug. 2018 kl. 06:45 skrev "lannhard@gmail.com" :
>
> Hej Håkan
> Har inte fått någon ytterligare feedback, så får väl bli lite mer
> formell än email och telefonsamtal Hur överklagar man ?
> Hittade inget på denna sida
> http://lekeberg.se/utbildningochbarnomsorg/grundskola/skolskjuts.4.711
> bc06b14820d116bce41.html
>
> Mvh
> Erik
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: Håkan Söderman

> Skickat: den 16 augusti 2018 06:00
> Till: lannhard@gmail.com
> Kopia: Linda Kirrander ; Monica Skantz
> ; skolskjuts

> Ämne: Re: Emils skolskjuts
>
> Hej Erik
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> Kan bara beklaga att informationen kommit sent, den skulle vara ute 6 augusti.
> Varför turer ändrats eller hur rutterna är planerade är något som jag skickar
vidare till ansvariga tjänstepersoner att svara dig på.
> Har ni fått information om hur ni överklagar beslutet som ni inte är nöjda med?
>
> Skickar till skolskjutshandläggare och förvaltningschef så du får dialog och
ordentliga svar på de frågor du ställt.
>
> Jag återkommer till dig för återkoppling kring svar
>
> Med vänlig hälsning
>
> Håkan Söderman (m) Kommunalråd. Ordförande Kultur- och
> bildningsnämnden Lekebergs kommun
>
> 15 aug. 2018 kl. 22:00 skrev "lannhard@gmail.com" >:
>
> Hej Håkan
> Hoppas allt är bra! Antar att du har fullt upp nu i valtiderna, samt i
> skolbuss läggningarna
> Har en reflektion som jag vill delge med dig- Jag får lite flashback från hur det
fungerade ifjol- dock absolut inte samma dignitet …..
>
> Fick ett brev för ca 2 veckor sedan om skolskjuts för Emil
>
> * Som du ser så saknar den sluttid- jag räknade då med att det berodde på
ovanstående kommentar ”variationer kan bero på hur många elever som åker med
just den dagen”
> * INTE att bussen skall åka från Fjugesta till Lanna FÖRST för att sedan vända
och åka tillbaka till Knista. Dvs istället för 10 minuter så landar vi på 35 minuter
> * För mig så känns det för mig helt konstigt att man ändrar på vårturen som körts
och inte meddelar det
> * Att dessutom erbjuda att 14 åringen skall gå 2 km på en 70 väg utan väggren
som option sparar varken tid, torra kläder eller tryghet
> Varför kan inte bussen åka där folk bor?
> Varför kör ni ut information så sent?
>
> Nedan ser du historik, samt mitt förslag- Dvs åk på gamla 204 där
> eleverna bor och släpp av dem istället för att bussa dem över hela
> kommunen
>
> Mvh
> Erik
>
>

>
> Från: Erik Lannhard >
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> Skickat: den 15 augusti 2018 08:32
> Till:
> Ulrika.Stromberg@Lekeberg.se; Hem
> >
> Ämne: Emils skolskjuts
>
> Hej Ulrika
> Tack för ditt email om fråga till förändrad avsläppnings hållplats för
> Emil Tackar vänligen nej till erbjudandet, då det innebär att han
> måste gå drygt 2 km hem varje dag på en 70 vägsträcka som inte har
> belysning, vägren Restiden att gå 2 km ger inte ngn direkt besparing
> för Emil då det tar ca 25 min att gå denna sträcka så kommer han hem
> samma tid med detta förslag, dock lite blötare vissa daga :-) (Jag har
> redan ett gymnasie barn/ungdom som jag får anpassa mina arbetstider
> för att slippa honom gå denna sträcka (november - mars)
>
>
> Har en fråga:
> Varför kan inte bussen köra in på gamla 204 ?
> Alla barn bor ju efter denna väg och det finns ju rätt många högstadieelever som
ni kan täcka in på denna sträcka, den totala restiden till Lanna blir marginell. (Se
bild nedan.
> Försökte nå dig på tel, men ring mig gärna på 070/5440083 Vänligen
> Erik

>
>
>
>
> Från: Ulrika Strömberg
> >
> Ämne: Fråga om skolskjutsförändring
> Datum: 14 augusti 2018 17:05:45 CEST
> Till: "'lannhard@telia.com'"
> >
>
> Hej!
> Vi har ett förslag för att förkorta restiden med skolskjuts för ert barn Emil, som
ska åka med rutt 5.
> Vi har lagt till en ny hållplats för skolbussen på väg 204 (strax norr om Svartån),
vid infarten till Hidingebro bygghandel.
> Då kan ert barn hoppa av ca kl 14.55 på eftermiddagen och får då en restid på
endast ca 10 minuter. Det blir något längre att gå mellan skolskjutshållplats och
hemmet men som sagt betydligt kortare restid.
> Ska vi flytta ert barn till den nya hållplatsen?
> I så fall mailar vi ett nytt skolskjutsbrev med de nya tiderna.
>
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Från: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Svar på skolskjutsfrågor
Datum: 2018-08-22 08:22:13

Från: Tomas Andersson
Skickat: den 21 augusti 2018 11:03
Till: lannhard@gmail.com
Kopia:Monica Skantz <monica.skantz@lekeberg.se>
Ämne: Svar på skolskjutsfrågor

Hej Erik!

Ursäkta att svaret har dröjt men det har varit fullt upp med skolstarten. När vi gör
skolskjutsplaneringen ser vi till helheten för alla de 540 elever som åker skolskjuts inom
kommunen. Som du förstår är det svårt att tillgodose alla önskemål men vi försöker göra det
så bra som möjligt för alla. Prioriterat i planeringen är att de yngsta eleverna ska få så kort
res- och väntetid som möjligt.

Skälet till att vi tar nya 204:an är att Hidinge skolas elever ska få en rimlig väntetid. Inräknat
stopp vid hållplatser får vi en tidsbesparing på 10 minuter jämfört med gamla 204:an. I
dagsläget är det inte aktuellt med ändring av rutten men vi jobbar löpande med att förbättra
turerna där vi ser att det är möjligt för helheten. Att vi skapade en ny hållplats på rutten var
en sådan förbättring.

När det gäller avståndet mellan bostaden och närmaste hållplats får det var högst 3 km för en
elev i årskurs 7-9 enligt kommunens skolskjutsreglemente.

När det gäller information så fanns turerna på kommunens hemsida redan i juni och vi lade
även ut en länk via Facebook. Vi har tyvärr inte möjlighet att skicka ut kartor till alla när turer
ändras och därför finns busskartan på hemsidan som uppdateras direkt när det görs
ändringar i någon rutt. För att alla skulle ha tydlig och uppdaterad information till skolstart så
valde vi att skicka informationen per brev i början av augusti.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor annars är du välkommen att maila mig.

Hoppas Emil får ett bra läsår på skolan!

Mvh

Lekebergs kommun-
liggande CMYK.jpg

Tomas Andersson
Rektor
Lekbergsskolan 7-9
Lekebergs gymnasieskola
SFI
Kommunal vuxenutbildning

0585-489 78 (direkt)

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta
0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Tomas.andersson1@lekeberg.se
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Sida 1

E-postformulär

 

 

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Det uppmärksammade fallet gällande Lannagruvan, där påstådda människor med utländsk härkomst saboterar
platsen och hotar lokalbefolkningen, har nu uppmärksammats av den högerextrema mediasajten Samhällsnytt
(tidigare Avpixlat). Detta för då med sig en rad olika problem, i första hand har kommunen ett ansvar för att
bevara en "lugn och ro" på offentliga i detta fall badplatser. Men genom er ignorans, har detta lett till att det
uppmärksammas av högerextrema, vilket för med sig en rad problem i förhållande till polarisering hos denna
förhållandevis lilla kommunen. Hur ställer ni er till att högerextremister nu drar "nytta" av situationen, då det
faktiskt under en lång tid funnits möjlighet för er att göra något åt saken? sett ur denna synvinkel ligger ju det
här på era axlar; ni har dels misslyckats att skapa trygghet hos omkringboende, samtidigt som ni bidrar till
högerextremismens allt större fotfäste i samhället.
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Från: kulturochbildningsnamnden <kulturochbildningsnamnden@Lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Ang skräckslagna invånare i Lekeberga
Datum: 2018-08-29 16:29:28

Från:Marie Ryberg [mailto:marieryberg@comhem.se]
Skickat: den 29 augusti 2018 15:34
Till: Information Lekeberg <infolekeberg@Lekeberg.se>
Ämne: Ang skräckslagna invånare i Lekeberga

Hej

Undrar hur ni ska hjälpa de skräckslagna invånarna som terroriseras
av ungdomsgäng i Lekeberga?

image

Mvh

Marie Ryberg
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Från: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Staket Hidinge skola
Datum: 2018-08-30 11:01:12

Från: Håkan Söderman
Skickat: den 30 augusti 2018 06:52
Till:Monica Skantz <monica.skantz@lekeberg.se>
Ämne: Staket Hidinge skola

Fråga från medborgare som jag önskar hjälp med svar på, säkert har Sören eller Britt på
LEKO mer bakgrund.

Susanna Olsson På tal om Hidinge skola, varför har det snålats in på staket kring skolan? Varför
finns det inget staket mot angöringsplatsen och inte heller mot Äppelgården? Något jag tagit upp
med förra rektorn utan att något hände. Är det meningen att det ska vara så?

Med vänlig hälsning

Lekebergs kommun-liggande
CMYK.jpg

Håkan Söderman
Kommunalråd
Ordf. Kultur- och
bildningsnämnden

Tel 0585-489 48 Fax
0585-489
38
Mobil 070-5529381
hakan.soderman@lekeberg.se

Lekebergs
kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Från: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: Staket Hidinge skola
Datum: 2018-08-30 11:01:26

Från: Håkan Söderman
Skickat: den 30 augusti 2018 08:45
Till: Susanna Lindgren <sanna_lindgren@icloud.com>
Kopia: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Ämne: VB: Staket Hidinge skola

Hej Susanna

Här kommer mitt mail som jag har skickat till förvaltningen angående staketet, frågan är
nu ställd till LEKO (vårt kommunala bolag) som är fastighetsägare.
Så fort svar kommer från dem, kommer jag kontakta dig.

Med vänlig hälsning

Lekebergs kommun-liggande
CMYK.jpg

Håkan Söderman
Kommunalråd
Ordf. Kultur- och
bildningsnämnden
Tel 0585-489 48 Fax
0585-489
38
Mobil 070-5529381
hakan.soderman@lekeberg.se

Lekebergs
kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se

Från:Monica Skantz
Skickat: den 30 augusti 2018 08:18
Till: Håkan Söderman <Hakan.Soderman@Lekeberg.se>
Ämne: SV: Staket Hidinge skola

Jag har skickat frågan till Sören och Britt!

Monica

Från: Håkan Söderman
Skickat: den 30 augusti 2018 06:52
Till:Monica Skantz <monica.skantz@lekeberg.se>
Ämne: Staket Hidinge skola

Fråga från medborgare som jag önskar hjälp med svar på, säkert har Sören eller Britt på
LEKO mer bakgrund.
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Susanna Olsson På tal om Hidinge skola, varför har det snålats in på staket kring skolan? Varför
finns det inget staket mot angöringsplatsen och inte heller mot Äppelgården? Något jag tagit upp
med förra rektorn utan att något hände. Är det meningen att det ska vara så?

Med vänlig hälsning

Lekebergs kommun-liggande
CMYK.jpg

Håkan Söderman
Kommunalråd
Ordf. Kultur- och
bildningsnämnden

Tel 0585-489 48 Fax
0585-489
38
Mobil 070-5529381
hakan.soderman@lekeberg.se

Lekebergs
kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Sida 1

E-postformulär

 

 

 

 

 

Namn (frivilligt)

Christer Lindgren

Telefon (frivilligt)

0767880917

E-post (frivilligt)

c.lindgren@telia.com

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Evenemang borde inte det uppdateras minst en gång per vecka, eller skall det ta flera veckor innan det
publiceras ?
Jag tycker det är dåligt har inte kommunen något intresse av att föreningar ordnar Evenemang
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Från: Carolina Jenneborg <carolina.jenneborg@Lekeberg.se>
Till: "c.lindgren@telia.com" <c.lindgren@telia.com>
Ärende: Synpunkt på evenemangskalendern
Datum: 2018-10-22 15:56:55

Hej Christer!

Tack för din synpunkt gällande evenemangskalendern.

Samtliga evenemang som skickas in via lekeberg.se publiceras i evenemangskalendern i mån
av tid. Tyvärr har det ibland brustit och vi ska nu se över rutinen för att kunna förbättra
uppdateringar av evenemang och aktiviteter.

Med vänlig hälsning ,

Carolina Jenneborg och Moa Gunnarsson
Kommunikatörer
Lekebergs kommun

Lekebergs kommun-
liggande CMYK.jpg

Carolina Jenneborg
Kommunikatör

0585-487 22 (dir)
carolina.jenneborg@lekeberg.se

Lekebergs kommun
Bangatan 7
716 31 Fjugesta

0585-487 00 (vxl)
www.lekeberg.se
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Namn (frivilligt)

Tomas

Vilken nämnd eller förvaltning gäller din synpunkt?

Vet ej / ej applicerbart

Kommunstyrelsen

Socialförvaltningen

Kultur- och utbildning

Meddelande

Hej!
Vill ge ett förslag om det är möjligt för kommunen att köpa loss tennisbanorna som står och förfaller och
asfaltera eller lägga något annat underhållsfritt underlag så dom kan nyttjas av invånarna i kommunen.
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Från: kulturochbildningsnamnden <kulturochbildningsnamnden@Lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: VB: har ni fått rabies
Datum: 2018-10-11 14:38:24

Från: Ingvar Karlsson [mailto:ingvar.jee@gmail.com]
Skickat: den 26 september 2018 09:36
Till: Information Lekeberg <infolekeberg@Lekeberg.se>
Ämne: har ni fått rabies

https://www.na.se/logga-in/aldsta-delen-av-lekebergsskolan-rivs-ersatts-med-ett-
nybygge
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Från: Linda Kirrander <linda.kirrander@lekeberg.se>
Till: platina kub <platina.kub@lekeberg.se>
Ärende: Fwd: VB: Nya Lekebergsskolan vs Lekebergs kulturmiljöprogram?
Datum: 2018-10-16 08:05:43

Från: Rasmus Axelsson [mailto:rasmus.axelsson@gmail.com]
Skickat: den 15 oktober 2018 12:59
Till:Monica Skantz <monica.skantz@lekeberg.se>
Ämne: Nya Lekebergsskolan vs Lekebergs kulturmiljöprogram?

Hej!
I kartmaterialet som tillhör Lekebergs kulturmiljöprogram ingår
Lekebergsskolan som en särskilt kulturhistoriskt värdefull miljö som
inte får förvanskas enligt Plan- och bygglagens 8:13. Hur ställer sig
detta till de uppgifter som förekommer i lokalmedia att delar av skolan
ska rivas för att lämna plats för ett nybygge?

Med vänliga hälsningar

Rasmus Axelsson, Kvistbro
www.brakulturmiljo.se
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