


































































SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 
 
KOMMUNALA FUNKTIONSHINDERRÅDET 2021-09-13 

 
 
Paragrafer §§ 13-25 
 
Plats och tid Digitalt mötesrum, Teams, kl 15.00-16.30 
  
Beslutande Från kommunstyrelsen 
 Dag Rogne (C), ordförande 
 Hans Kleimert (S), Michelle Hedberg (S) 
 Ola Johansson (M) 
 Susanne Ödqvist (Kd) 
 Monica Johansson (SIV), Ingegerd Welin Fogelberg (SIV) 
  
 Från Funktionsrätt Säffle 
 Monica Schyman, Karl-Erik Björn 
 Conny Utterdahl  
 Lennart Berg, Laila Turner  
 Ulrika Mattsson  
 Carin Utterdahl  
  
  
Närvarande ej tjänstgörande  
Ersättare   
  
 
Övriga deltagare Emma Kristensson 
 Ingemar Rosén  
 Maria Persson, § 13-16 
  
  
  
  
  
Protokolljusterare Carin Utterdahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare  ............................................................................................  
  Emma Kristensson 
 
 Ordförande  ............................................................................................ 
  Dag Rogne 
 
 Justerare  ............................................................................................ 
 Carin Utterdahl 
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KFR § 13 
 
Mötets öppnande 
 
Ordförande Dag Rogne hälsar alla välkomna och förklarar det digitala mötet 
öppnat.  
___ 
  
PROTOKOLLSEXPEDIERING 
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KFR § 14 
 
Protokolljusterare  
 
Till protokollsjusterare väljs Carin Utterdahl. 
___ 
  
PROTOKOLLSEXPEDIERING 
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KFR § 15 
 
Biblioteksplan 
 
Maria Persson, bibliotekschef besöker vårt råd.  
Den gamla Biblioteksplanen, 2017-2020, skulle varit reviderad nu men arbetet 
blev av olika anledningar förskjutet, planen har beslutats gälla 2021 ut.  
Planen som ligger som förslag är utifrån hur samhället nu ser ut, den är lite mer 
överskådlig och enklare att förstå än tidigare. Planen innehåller de mål som ska 
nås och det ska göras en kompletterande handlingsplan varje år.  
Planen innehåller fyra utvecklingsområden som utgår från bibliotekslagen och 
vår kommuns behov, den ska gälla 2022-2025.  
KFR ges möjlighet att komma med yttrande på biblioteksplanen. 
 
Funktionsrätt Säffle framför att det är glädjande att funktionsnedsatta finns 
med som en prioriterad grupp. Dock saknas Konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, Maria svarar att den självklart ska vara 
med i dokumentet.  
 
KFR beslutar att ge Funktionsrätt Säffle möjlighet att yttra sig gällande 
förslaget till planen. I övrigt har rådet inget att anmärka på. 
Yttrandet från Funktionsrätt Säffle ska gå direkt till Kulturnämnden, senast 1 
oktober 2021. 
___ 
  
PROTOKOLLSEXPEDIERING 
Kulturnämnden 
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KFR § 16 
 
Bokbuss 
 
Maria Persson, bibliotekschef informerar om att det ska investeras i en ny 
bokbuss. En bokbuss har många nytta av, invånare på landsbygden, barn och 
unga i skolor med flera.  
Arbetet med upphandlingen stoppades på grund av pandemin och tanken var 
att bibliotekspersonalen skulle gjort studiebesök hos andra bokbussar, men 
detta fick till slut bli digitalt. Funktionshinderkonsulenten har varit med i 
arbetet och gett synpunkter på tillgänglighetsaspekten.  
En ny buss har helt andra möjligheter, men det ställs också andra krav, det är 
en förlängning av biblioteket.  
Bokbussen har varit ute på upphandling, men alla ska-krav uppfylldes inte och 
man håller nu på att se över det sista inför ny upphandling.  
Maria inbjuder KFR att ha synpunkter på vad som kan vara viktigt i bokbussen. 
KFR får tyvärr inte ta del av ska-kravs-listan på grund av sekretess. I ska-
kraven finns tillgängligheten med.  
 
KFR har tagit del av informationen. 
___ 
 
PROTOKOLLSEXPEDIERING 
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KFR § 17 
 
Föregående protokoll 
 
Funktionsrätt påpekar att det vid föregående sammanträde beslutades att Policy 
för full delaktighet skulle vara ett ärende vid dagens möte, att en rapport från 
politikerna skulle ges. Ordförande förklarar att punkten utgår på grund av att 
man nu ska se över kommunens råd.  
 
Föregående protokoll, 2021-02-15, läggs till handlingarna.  
___ 
  
PROTOKOLLSEXPEDIERING 
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KFR § 18 
 
Uppdrag att se över strukturen för kommunens råd inför nästa 
mandatperiod 
 
Kommundirektör Ingemar Rosén informerar om att kommunens råd ska ses 
över. 
Kommunstyrelsen har gett kommunledningskontoret i uppdrag att, inför 
kommande mandatperiod, göra en översyn av antal, struktur, funktion och 
uppdrag när det gäller kommunens intresseråd. Frågan är mycket större än bara 
Kommunala funktionshinderrådet och översynen ska ta ett helhetsgrepp. 
Utredare är Lars Johansson och han kommer att ta kontakt med de parter han 
behöver för att kunna utreda detta på ett bra sätt, bland annat KFR. Till sin 
hjälp har han Kommunstyrelsens arbetsutskott som styrgrupp. En styrgrupp 
innebär att det är den grupp som utredaren stämmer av med och kommer fram 
till hur man ska gå vidare i ärendet.  
Utredningen ska vara klar i april 2022 för att kunna vara med i 
budgetberedningen inför kommande år.  
 
___ 
  
PROTOKOLLSEXPEDIERING 
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KFR § 19 
 
Inventering av kommande ärenden i KFR 
 
KFR har en viktig funktion att få tillgänglighetsfrågor att ”rulla framåt” i vår 
kommun. För att vi ska kunna använda KFR på bästa sätt är det viktigt att vi 
har längre framförhållning i vissa frågor, till exempel att vi kan ha en årsplan. I 
varje protokoll skulle man kunna ha kommande frågor som en punkt, så att 
man kan förbereda dessa för att ta beslut i rådet. Förslag är ett en gemensam 
identifiering av kommande ärenden görs som lämnas in till sekreteraren som då 
sammanställer dessa. Ett proaktivt arbetssätt.  
 
Funktionsrätt meddelar att de måste få reda på vad som händer i kommunen, 
annars vet de ju inte vad rådet ska ta upp. Ledamot från kommunstyrelsen 
framför att det är viktigt att Funktionsrätt i sin tur väcker frågor som är viktiga 
för dem, vad de vill ska hända i Säffle så att man kan tillgodose det goda livet 
för personer med funktionsnedsättning.  
 
Rådet för en diskussion kring frågan, men inget beslut tas på sittande möte.  
___ 
  
PROTOKOLLSEXPEDIERING 
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KFR § 20 
 
Rapport Storsamverkansråd funktionshinderfrågor 
 
Senaste storsamverkansrådet för funktionshinderfrågor var 21-03-02. 
Vid detta möte var några av punkterna: 

- Tillgänglighetspromenad 
- Särskolans lokaler 
- Bygglovsansökan Pekås 
- Framtida boendeformer, en förstudie av SKR (Sveriges kommuner och 

regioner). 
Minnesanteckningar har gått ut till ledamöterna för kännedom. 
 
 
___ 
  
PROTOKOLLSEXPEDIERING 
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KFR § 21 
 
Sekreteraren informerar 
 
Sekreteraren berättar om aktuellt på nationell nivå.  
 
Riksdagen har beslutat om ett nytt MR-institut, Institutet för mänskliga 
rättigheter. Myndigheten ska placeras i Lund och inrättas den 1 januari 2022. 
Syftet med institutet är att främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna 
på nationell nivå. MR-institutet kommer att spela en mycket viktig roll för att 
följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna efterlevs och 
förverkligas i Sverige.  
 
Boverket har kommit med en rapport efter deras uppdrag att utreda Enkelt 
Avhjälpta Hinder. I regeringsuppdraget har Boverket analyserat hur ansvaret 
för att åtgärda enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet kan bli tydligare. 
Boverket lägger fram ett förslag på en presumtionsregel som pekar ut 
byggnadsägaren och den allmänna platsens huvudman som ansvarig för att 
åtgärda ett hinder. Presumtionsregeln innebär att det är byggnadsägarens 
ansvar att bevisa om den inte råder över hindret.  
Boverket har analyserat om det skulle vara möjligt att på förhand peka ut vissa 
åtgärder som är enkla och inte kostsamma och undanta dem från den 
ekonomiska bedömningen som alltid ska göras. De gör bedömningen att det 
inte skulle få önskad effekt och att riskerna överväger fördelarna.  
Kunskapsbrist är också en viktig faktor och man kommer att satsa på en ny 
informationskampanj.  
___ 
  
PROTOKOLLSEXPEDIERING 
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KFR § 22 
 
Ordförande informerar 
 
Bokslutet 2020 blev bra, mycket på grund av en del ersättningar relaterade till 
pandemin. Däremot ser årets bokslut ut att bli tuffare.  
 
Säffle kommun ökar sin befolkningsmängd, mestadels på landsbygden.  
 
Tomter på Ladugårdsparken är på gång.  
 
Det byggs ute på industriområdet på Kronvägen, annars är det ont om 
industrimark. 
 
Coronarestriktionerna hävs 29 september och ledningsgruppen håller på att se 
över hur det ska hanteras lokalt i kommunen. Det kommer till exempel 
fortfarande finnas möjlighet till digitala möten. 
___ 

PROTOKOLLSEXPEDIERING 
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KFR § 23 
 
Funktionsrätt Säffle informerar 
 
Funktionsrätt Säffle har inte haft någon verksamhet igång sedan pandemin bröt 
ut. De hoppas nu på att man snart ska kunna öppna upp på Kanalvillan igen, 
men de är inte riktigt där än.  
___ 
  
PROTOKOLLSEXPEDIERING 
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KFR § 24 
 
Övriga frågor  
 

Förslag ges på att vi i rådet fortsätter att använda oss av digitala möten. 

KFR beslutar att vi fortsätter med digitala möten så länge det finns behov av 
det. 

___ 

PROTOKOLLSEXPEDIERING 
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KFR § 25 
 
Mötet avslutas 
 
Ordförande avslutar mötet. 

Nästa möte är 6 december 2021, 15.00-17.00, mötet hålls digitalt. 

Väck gärna frågor till ordförande eller sekreterare! 
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Socialförvaltningen 
Emma Kristensson, 0533-68 12 96 
emma.kristensson@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Storsamverkansråd - funktionshinderfrågor 
  
Plats Teams 
Datum 2021-09-28 
Deltagare Från Funktionsrätt Säffle: 

Conny Utterdahl 
Roger Särnsten 
Karl-Erik Björn 
Laila Turner 
Ulrika Mattsson 
Bengt Enneby 

Från kommunen: 
Marie Edling, soc 
Marika Torstensson, Säbo  
Philip Hagström, gatuenheten 
Monica Johansson, barn och utb 
Ivan Stipic, soc 
Agneta A Pettersson, soc 
Ingemar Rosén, kommunledning 
Emma Kristensson, 
funktionshinderkons, sekr 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar 
Läggs till handlingarna. 

2. Tillgänglighetspromenad 
Vid förra storsamverkansrådet önskade gatuenheten få in förslag på sträcka 
och tidpunkt för tillgänglighetspromenad från Funktionsrätt, men av olika 
anledningar kom inga förslag in.  
Philip på gatuenheten har själv sett över tillgängligheten i området kring 
Järnvägsgatan, Kungsgatan, Billerudsgatan och Kaptensgatan. Det är 
inplanerat cirka 8 åtgärder i detta område som nu ska göras för årets 
tillgänglighetsbudget. Gatuenheten önskar att det ändå görs en 
tillgänglighetspromenad om möjligt i höst för att kunna planera inför nästa 
års åtgärder. Funktionsrätt återkommer till Philip med förslag.  

Funktionsrätt framför frågeställningen om behovet att se över 
sittplatser/viloplatser i vår stad. Detta kan tas med i promenaden och Philip 
ser till att någon från parkenheten blir engagerad i våra 
tillgänglighetspromenader.  

3. Parkering Skogshyddan 
Teknik- och fritidsnämnden har tagit beslut om att anlägga 2 stycken 
parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning vid Skogshyddan efter 
att PRO (Pensionärernas riksorganisation) inkommit med önskemål. 
Funktionsrätt framför att det ska vara en plan yta för parkeringen nära 
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rampen vid entrén. Philip meddelar att de kommer placeras så nära rampen 
som möjligt.  

4. Busshållplats Guttane 
Nästa år kommer det ges statligt bidrag på 50% till att anlägga en ny 
busshållplats mellan E45 och rondellen vid Guttane, vilket innebär att bussen 
måste köra in till Guttane med ökad säkerhet för bussresenärer och 
trafikanter. Tidigare har bussresenärer varit tvungna att ta sig över E45 vilket 
varit en stor säkerhetsrisk. Det blir förhoppningsvis ökat resande med buss 
till området både för kunder och boende i området.  
Busshållplatsen kommer att tillgängliggöras likt den vid Hus 5. 

5. Daglig verksamhet under pandemin 
Funktionsrätt Säffle tar upp frågan om hur det sett ut med daglig verksamhet 
under pandemin och vilka riktlinjer som gällt. De har fått till sig att många 
av de som bor på gruppboende mått dåligt på grund av att de en period inte 
fick komma till daglig verksamhet, att arbetstagare stängdes ute från 
arbetsplatsen. En enkät har skickats ut till alla Värmländska kommuner som 
visade att en del av de som bor på gruppboenden fått vara hemma, medan de 
som bott i eget boende fått fortsätta komma till daglig verksamhet. Enligt 
socialstyrelsen stängde 1/3 av Sveriges kommuner ner daglig verksamhet.  

Ivan och Marie från socialförvaltningen svarar på frågeställningarna. Det 
förvaltningen har haft att förhålla sig till är smittskydds rekommendationer 
och de juridiska lagar som gäller. Det har varit en extraordinär tid där ingen 
har haft facit, men prio ett har varit att skydda människoliv. Detta har krävt 
att man har stängt ner daglig verksamhet vid hög smittspridning. 
Verksamheten öppnade för de som bodde i eget boende då man såg den 
sociala utsattheten där. Extrapersonal skickades ut till gruppboenden, men i 
vissa fall fick de täcka upp för personal som var sjuk, i vissa fall kunde de 
ordna aktiviteter på boendet. I maj valde man att erbjuda halvtid på daglig 
verksamhet och från 1 september öppnade man upp helt. Dock har man fått 
anpassa individuellt då en del brukare fortfarande väljer att vara hemma 
bland annat på grund av risk för att smittas. Daglig verksamhet bedrivs i 
trånga lokaler där det kan vara svårt att hålla avstånd. 
Avstämningar mellan avdelningschef och enhetschefer görs varje vecka.  

Funktionsrätt har förståelse för att den här tiden varit bekymmersam, hela 
Sverige hade dåliga planer och många föräldrar har kämpat på under 
pandemin. De undrar dock varför gode män/anhöriga inte blir informerade 
vid anpassningar? De funderar också på om personal ute på boenden 
anpassas efter hur många som är hemma från daglig verksamhet? 

Socialförvaltningen har klarat pandemin otroligt bra fast det har varit väldigt 
tufft. Vi måste också komma ihåg att pandemin inte är över, till exempel så 
används fortfarande skyddsutrustning.  
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6. Aktuellt inom äldreomsorgen 
- Ett nytt underlag för upphandling av drift av Lindbacken är ute. 

- Korttiden har reducerat 8 platser och där är nu 12 platser. Man har 
startat upp trygg hemgångs-team. Det innebär att man går hem direkt 
från sjukhus och återrehabiliteras i hemmet.  

- Avdelningen Masten på Kaptensgården har blivit trygghetsboende, 
men biståndsbedömda platser.  

- En avdelning på Björkbacken har flyttat till den del av korttiden som 
lagts ner. Avdelningen på Björkbacken byggs nu om till 
trygghetsplatser med kök.  

- Hemtjänsten har börjat dokumenterat digitalt i sina telefoner, vilket 
fungerar bra.  

- Personalens sjuktal inom äldreomsorgen sjunker drastiskt. De har 
minskat med 33% sedan 2019 vilket är mycket positivt. Det blir både 
en kvalitetsförbättring och bättre kontinuitet ute.  

- Framtidsplanen för äldreomsorgen är på gång att revideras.  

7. Särskolans lokaler 
Särskolans lokaler är klara och verksamhet bedrivs där sedan höstterminens 
start, lokalen heter Kometen. I lokalerna bedrivs undervisning från 
grundsärskola till gymnasiesärskola. Det finns en tanke med hur lokalerna 
hänger ihop och hur de inretts. Det finns 4 hemvister som är utformade efter 
särskolans läroplan. Bland annat finns det höj- och sänkbart kök, sinnesrum, 
ateljé och motorikrum. Sinnesrummet kan även andra elever i 
Höglundaskolan använda vid behov. Möbleringen är stimulifri och det är en 
dämpad färgsättning. Utemiljön är anpassad. 
Det kommer göras en film om lokalerna.  

8. Svanskogs skola och förskola 
Utgår till nästa storsamverkansråd på grund av sjukdom. 

9. Tingvallaskolans utemiljö 
Utgår till nästa storsamverkansråd på grund av sjukdom. 

10. Rapport ritningsgranskning 
- Detaljplan för Tegnér: behov att se över parkering för 

rörelsehindrade i området, det vill säga antal platser och var de är 
placerade. Parkeringsområdet ska ha hårdgjord markbeläggning och 
fullgod skyltning. Hela området och kommande fastigheter måste ha 
fullgod tillgänglighet och användbarhet. 
Just nu avvaktar man med Tegnérområdet, inget aktivt arbete sker i 
kommunen. 
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- Industriområde sydvästra delen av Säffle: denna var ute på andra 
remissomgången. Krav som ställs på tillgänglighet framgår i den 
planbeskrivning som finns.  

11. Anmälan av punkter till nästa storsamverkansråd 
Senast den 25 oktober ska dessa ha kommit funktionshinderkonsulenten till 
del. 
Just nu finns följande punkter: 

- Hälsokontroll på LSS-boenden, Funktionsrätt Säffle ombeds utveckla 
frågan så att socialförvaltningen kan förbereda sig. 

- Svanskogs skola och förskola 

- Tingvallaskolans utemiljö 

 

Emma Kristensson 
Sekreterare/ 
Funktionshinderkonsulent 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-10-04 

 
 

 

Kommunfullmäktige 
  

 

Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 107 Dnr KS/2021:154 

Fyllnadsval efter Karoliina Alegod (C) som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden 
Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval efter Karoliina Alegod (C) som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Lisbet Westerberg (C): Lars Pettersson (C) utses till ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden. 
Beslut 
Lars Pettersson (C) utses till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
__________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANMÄLAN ELLER INFORMATION TILL 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 

Dnr Lagstöd Ärende Datum Rektor 
2 0 2 1 : 5 2 1  S k o l l a g  

( 2 0 1 0 : 8 0 0 )  
7 k a p .  1 9 §  

A n m ä l a n  o m  a t t  u t r e d n i n g  a v  
e l e v s  f r å n v a r o  h a r  i n l e t t s  

2 0 2 1 - 0 9 - 2 8  G u s t a v  H a g e r s k o g  

2 0 2 1 : 4 9 7  S k o l l a g  
( 2 0 1 0 : 8 0 0 )  
7 k a p .  1 9 §  

A n m ä l a n  o m  a t t  u t r e d n i n g  a v  
e l e v s  f r å n v a r o  h a r  i n l e t t s  

2 0 2 1 - 0 9 - 2 8  G u s t a v  H a g e r s k o g  

2 0 2 1 : 4 7 9  S k o l l a g  
( 2 0 1 0 : 8 0 0 )  
7 k a p .  1 9 §  

A n m ä l a n  o m  a t t  u t r e d n i n g  a v  
e l e v s  f r å n v a r o  h a r  i n l e t t s  

2 0 2 1 - 0 9 - 2 8  G u s t a v  H a g e r s k o g  
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Barn- och utbildningsförvaltningen 
Jenni Gunnberg, 0633681604 
jenni.gunnberg@saffle.se 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Uppföljning åtgärder efter tillsyn fristående förskolor 
2020 

Bakgrund 
Skollagen och läroplan för förskolan gäller för såväl kommunal som 
fristående förskola. Likvärdighet ska råda mellan dessa på så sätt att alla 
barn ska garanteras en förskola med god kvalitet oavsett huvudman.  

Kommunen har tillsynsansvar över enskilda huvudmän. I Säffle kommun 
genomförs tillsyn på fristående förskolor vartannat år under september till 
november. Det finns idag fem fristående förskolor i Säffle kommun och 
samtliga hade tillsyn under hösten 2020. 

Barn- och utbildningsnämnden utfärdade 13 sanktioner om åtgärder efter 
genomförd tillsyn 2020. Tillsynsansvarig har varit behjälplig inom ramen för 
stöd och råd gällande möjliga åtgärder. Samtliga huvudmän har genomfört 
åtgärder i enlighet med beslutade sanktioner vilka samtliga bifölls av 
nämnden i maj 2021.  

Två av förskolorna hade så pass stora brister att åtgärder och planerade 
åtgärder besluatdes följas upp under en oanmäld inspektion under hösten. 
Den oanmälda inspektionen ägde rum den 12 oktober och utfördes av 
utvecklingschef i förskolan. 

Resultat 
Sammanställning av beslut, vidtagna åtgärder och uppföljning 

Personalkooperativet Tuvan 

Beslut Föreläggande förenat med ett vite på 80 000 kr 
Ledning och utveckling av utbildningen i förskolan 

Tuvans förskola behöver vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom 
bedömningsområdet ledning och utveckling av utbildningen i förskolan: 

● Huvudmannen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som består i 
planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. 
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● Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete inriktas mot de mål som 
finns för utbildningen i skollagen och läroplanen. 

● Rektor bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå som består 
i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen 

● Rektor tar ansvar för att kvalitetsarbetet på enhetsnivå är dokumenterat 
och att det finns rutiner för att redovisa konstaterade utvecklingsbehov 
till huvudmannen. 

● Rektor tar ansvar för att förskollärare, barnskötare och annan personal får 
den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 
utföra sina uppgifter 

Lagrum: 
Skollagen 2010 kap 4 
Lpfö 18 Rektors ansvar 

Åtgärd 

● Huvudman och rektor har tagit fram ett dokument och rutiner för ett 
systematiskt kvalitetsarbete i hela styrkedjan. 

● Rektor har tagit fram en fortbildningsplan för personalen kopplat till 
läroplanen och identifierade behov på förskolan. 

Beslut Föreläggande förenat med ett vite på 80 000 kr 
Förskolans arbete mot mål och riktlinjer i styrdokumenten 

Tuvans förskola behöver vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom 
bedömningsområdet förskolans arbete mot mål och riktlinjer i styrdokumenten: 

● Säkerställa att utbildningen i förskolan utvecklas så att den svarar mot de 
nationella målen och främjar barnens utveckling och lärande 

● Säkerställa att förskollärare ansvarar för undervisningen. 
● Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg 

på ett sätt som stimulerar till utveckling och lärande. 
● Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla adekvat 

digital kompetens. 
Lagrum: 
Lpfö-18  

Åtgärd 

● Det har anställts ytterligare en förskollärare på förskolan 
● Digitala hjälpmedel och wifi har införskaffats på förskolan 
● Kompetensutvecklingsplan är framtagen gällande läroplan och 

digitalisering 
● Kollegiala samtal om undervisning har påbörjats och planeras att fortsätta 

systematiskt 
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● Undervisningen ska dokumenteras och följas upp av rektor systematiskt 
enligt rektors handlingsplan för förskolan 

Beslut Föreläggande 
Förutsättningar för utbildningen i förskolan  

Tuvans förskola behöver vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom 
bedömningsområdet personalens kompetens och utbildning 

● Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet 
har pedagogisk insikt 

Lagrum: 
Skollag 2010 kap 2 

Åtgärd  

● Rektor har påbörjat den statliga rektorsutbildningen 
● Rektor planerar att återuppta sina studier till förskollärare 

Beslut Föreläggande förenat med vite 40 00 kr 
Förskolans lokaler, materiella resurser, pedagogiska miljöer 

Tuvans förskola behöver vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom 
bedömningsområdet 

● Huvudmannen ska säkerställa att barnen har en god miljö vilket även 
innefattar säkerheten vid eventuell brand samt anpassad ventilation. 

Lagrum 
Skollag 2010 kap 8 

Åtgärd   

● Brandstege har installerats 
● Ventilation har installerats på övervåningen 
● Barnen delas i mindre grupper för att säkerställa att max 15 personer är 

inomhus samtidigt 
● Rutiner för barnsäkerhetsarbete har tagits fram 

 

Vid oanmäld inspektion den 12 oktober 2021 finns fortfarande brister i det 
systematiska kvalitetsarbetet till viss del, något som rektor själv påpekar. 
Styrelse, rektor och pedagoger är medvetna om bristerna och har beslutat att 
genomföra en större kompetensutveckling inom systematisk kvalitetsarbete 
och pedagogisk dokumentation. Kompetensutvecklingen har startat under 
hösten 2021 och kommer att fortsätta under 2022 och innefattar litteratur, 
föreläsning och handledning. Arbetet och åtgärderna kring systematiskt 
kvalitetsarbete kommer att följas upp under våren 2022 och tillsynen hösten  
2022. 

Det råder fortfarande en brist på förskollärare. Det finns en förskollärare som 
har en visstidsanställning. Ingen förskollärare är i dagsläget 
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tillsvidareanställd. Detta behöver åtgärdas snarast och kommer att följas upp 
under hösten. Tillsynsansvarig ser allvarligt på situationen. 

Lokalerna har genomgått en anpassning för att säkerställa en god, tillgänglig 
och trygg miljö. Det finns en fungerande ventilation i hela huset, ramper och 
brandtrappa. En stor altan som möjliggör för ur och skur. Huvudman håller 
på att se över möjligheter med hiss och har långtgående planer på det. Något 
som ska vara klart 2023. 

 

Personalkooperativet Eldflugan 
 

Beslut Föreläggande 
Ledning och utveckling av utbildningen i förskolan 

● Eldflugans förskola behöver vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet 
inom bedömningsområdet ledning och utveckling av utbildningen i 
förskolan: 

● Huvudmannen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som består i 
planering, uppföljning och utveckling av utbildningen. 

● Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete inriktas mot de mål som finns 
för utbildningen i skollagen och läroplanen. 

● Rektor bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå som består i 
planering, uppföljning och utveckling av utbildningen 

● Rektor tar ansvar för att kvalitetsarbetet på enhetsnivå är dokumenterat och 
att det finns rutiner för att redovisa konstaterade utvecklingsbehov till 
huvudmannen. 

● Rektor tar ansvar för att förskollärare, barnskötare och annan personal får 
den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna 
utföra sina uppgifter 

Skollagen 4 kap 
Lpfö 18 Rektors ansvar 
Åtgärder 

● Rektor har påbörjat den statliga rektorsutbildningen 
● Rektor har tagit fram en kompetensutvecklingsplan 
● Huvudman och rektor har tagit fram förslag till hur ett systematiskt 

kvalitetsarbete kan bedrivas i hela styrkedjan.  
Beslut Anmärkning 
Förskolans arbete mot mål och riktlinjer i styrdokumenten 

Eldflugans förskola behöver vidta följande åtgärder för att förbättra arbetet inom 
bedömningsområdet förskolans arbete mot mål och riktlinjer i styrdokumenten: 
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● Säkerställa att förskollärare ansvarar för undervisningen 
● Förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på 

ett sätt som stimulerar till utveckling och lärande 
● Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla adekvat 

digital kompetens. 
Lagrum: 
Lpfö-18  
Åtgärder 

● Det finns en förskollärare på varje avdelning 
● Förskollärare har planeringstid och gemensam reflektionstid 
● Rektor har tagit fram en kompetensutvecklingsplan 
● Rektor har tagit fram en plan för digitala verktyg för att säkerställa att de 

används i undervisningen med barnen 
 

 

Vid oanmäld inspektion med huvudman den 12 oktober 2021 är samtliga 
åtgärder samt planer för åtgärder vidtagna och implementerade. Huvudman 
visar på att det pågår ett systematiskt kvalitetsarbete i hela styrkedjan. Det 
har vidtagits åtgärder för kompetensutveckling samt anställts ytterligare  
förskollärare. Vid samtal med rektor den 13 oktober 2021 bekräftas att 
samtliga åtgärder är vidtagna. Huvudman och rektor är mycket nöjda och 
glada över  utvecklingsresan som tillsynen har medfört. 

 

Jenni Gunnberg 

Utvecklingschef förskola 



Minnesanteckningar 211006 
Närvarande: Jenni, Marie, Susanne, Lennart 
 
Tidigare minnesanteckningar 

● Steningevik 14-15/12 - Lennart har anmält. Jenni, Marie, Calle, Lennart, Susanne 
och Putte 

● Ansökan till Ljungbergsfonden är gjord och skall skickas in senast 22 november 
● Tekniklärare har gått utbildning via Sandvikens kommun 

 
Nuläge 

● Carolina Göthberg har gått utbildning via Karlstad kommun - Rymden (digital) 
● Antal barn som arbetat med lådorna är 423 under hösten. Det har rapporterats till 

NTA.  
● Det har kommit in beställningar på lådor från skolorna inför våren. Skolorna sköter 

detta bra.  
● Nysäter är svårt att komma in på. Viktigt att Susanne och Lennart åker ut och pratar 

med personalen. De tar kontakt med rektor Inger Lindström för att få komma in på en 
konferenstid. Emil Mattsson tillträder rektorstjänsten för alla landsbygdsskolor den 
27/11.  

● Lennart och Susanne skall delta på möte med NTA för att hjälpa till hur man kan göra 
en återstart av temat Solklart. 

 
Utbildningar på G 
Förskolan 

● Inför utbildningar som hålls kokas kaffe på Tegnérskolan. Lennart och Susanne styr 
upp detta.  

● Tre lådor teknik och hållbar utveckling har köpts in inför utbildningen, sedan kommer 
det att finnas en låda/enhet i förskolan. 

Förskoleklass 
● Balansera väga är en låda som flyttats ner från grundskolan till förskoleklass och en 

utbildning behöver till för förskoleklasslärare.  
Grundskolan 

● Mönster och algebra åk 4-9 kan behöva en ny fortbildningsomgång eftersom det 
kommit många nya lärare. Det behövs till två fortbildningstillfällen. Planeras inför 
våren eller uppstart i höst.  

 
 
Nytt datum för möte 24/11 kl. 10.00 
Vid tangentbordet Marie Eriksson
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